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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 بسؿ اهلل الر حؿـ الرحقؿ                                  

 وطؾقف اطتؿادي وبف ثؼتل  وبف أستعقـ طؾك أمقر الدكقا والديـ. 

الذي هداكا لؿعرفة الحالل والحرام، وأوجب طؾقـا صاطة كبقـا محؿد  الحؿد هلل

سقد األكام، وكدبـا التباع شريعتف الغراء ومعرفة األحؽام، وأباح لـا الـظر إلك 

سقق والعصقان وحرم طؾقـا وجفف الؽريؿ يف دار السالم، وكره إلقـا الؽػر والػ

 والطغقان. اآلثام

ه ال شريؽ لف ذو الجالل واإلكرام والعظؿة وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحد

والسؾطان، وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف الداطل إلك التػؼف يف الديـ صؾك 

 . أما بعد:أجؿعقـ، وطؾك آلف، وأصحابف اهللطؾقف 

محؿد طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد ابـ  لاب الؿؼـع لؿقفؼ الديـ اإلمام أبفنن كت

 :         والؿتقىف سـة هـ( 541)   :بؾل الؿقلقد سـةقدامة  الجؿاطقؾل الؿؼدسل الحـ

فاشتغؾ الـاس بف  عتؿدة يف مذهب السادة الحـابؾة،مـ الؽتب الؿ هـ(  626) 

ويف الجؿؾة فؼد قام طؾقف الؿذهب وكؾ وكظؿا حػظا وشرحا واستشراحا وتعؾقؼا 

ألبل  مـ أتك بعده ففؿ طقال طؾقف ومرجعفؿ إلقف وقد استؿده مـ كتاب الفداية

فريد طصره ووحقد دهره الفؿام فجاء الشقخ اإلمام والبحر الخطاب الؽؾقذاين 
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

حجاوي شرف الديـ أبق الـجا مقسك بـ أحؿد بـ مقسك بـ سالؿ بـ طقسك ال

هـ( 968: )والؿتقىف سـة هـ( 895ة: )الؿؼدسل الصالحل الحـبؾل الؿقلقد سـ

 اختصار الؿؼـع  فصار زاد الؿستؼـع يف :اختصر كتاب الؿؼـع يف كتاب سؿاهف

يف غاية األهؿقة لؾؿتػؼف طؾك مذهب السادة الحـابؾة وقد  امفؿ ه مختصرامختصر

 شقخ الحـابؾة الؿحؼؼ الؿدقؼازدادت أهؿقة متـ زاد الؿستؼـع حقـؿا شرحف 

العالمة أبق السعادات مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ بـ حسـ بـ أحؿد بـ 

الؿتقىف ( هـــ  1666)الؿقلقد سـة: الحـبؾل  إدريس البفقيت الؿصري طؾل بـ

الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع كتبف طام  :يف كتاب سؿاه هـ(1651)سـة: 

هــ وسبب شرحف أكف لؿ يجد شرحا لزاد الؿستؼـع فشرحف شرحا كػقسا  1643

جؿعا حسـا مػقدا رصعف بالجقاهر والدرر والققاققت الغرر جؿع فقف ققؿا فريدا و

ـػس ومزج العبارة وحبؽفا حبؽا وجؿؾف ودس العسؾ يف العسؾ وقد فقحد ال

اشتغؾت بف برهة مـ الزمـ وطايشتف وصالعتف وأدمـت الـظر والؼراءة فقفا 

والؿراجعة مـف والؿذاكرة طؾقف فقجدت فقف مـ الػقائد والـػائس والػرائد ما يشد 

أزداد وذبف لـػسل لفا الرحؾ وتضرب لفا أكباد اإلبؾ وقد بدا لل أن أختصره وأه

طؾك ة األصؾ فؽان كؿا ترى وأخرجتف تقسقرا مطالعطؾل يسفؾ وتحصقؾل يف 

قؽقن مرقاة لألصؾ وزورقا لؾبحر لوطؾك الدارسقـ الراغبقـ تسفقال والؿبتدئقـ، 
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

مـ ورد ؽؾ الصقد يف جقف الػراء وففؿـ أراد الزيادة واالستػادة فعؾقف باألصؾ  

تبصرة لؾؿبتدي ، الذي أخذ بؾغة، ورشػ ذيبل ، فنن هتالبحر استؼؾ السقاققا

رشػة، وهنؾ هنؾة لعؾف أن يعؾ فقروي ضؿله، وقد اجتفدت يف ترتقبف، وتسفقؾف، 

وتؼسقؿف، وبالغت يف تذلقؾف، ضؿـتف الحد، والعد، والحصر، والشروط، 

واألركان، والقاجبات، والؿستحبات، والؿحرمات، والؿؽروهات، 

هتذيب الروض " :قؾ، والعزو، والـؼؾ، وسؿقتفوالؿبطالت، وجردتف طـ الدل

واهلل الؿسمول أن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ، وأن يسقره مسقر  "الؿربع

الشؿس، وأن يـػع كاتبف، وحافظف، والؿشتغؾ بف، وما تقفقؼل إال باهلل، طؾقف 

تقكؾت، وإلقف أكقب، وهق حسبل وكعؿ القكقؾ: سبحان ربؽ رب العزة طؿا 

 ؾك الؿرسؾقـ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.يصػقن، وسالم ط

 

 وكتب                                                       

 سؿقر بـ يقسػ بـ سالؿ بـ أحؿد الحؽؾل

 القؿـ ــ الحديدة ــ الؿـظر ــ جامع الفدى.                                                                   
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 مراب اىؽٖازج

وما يف  ،ارتػاع الحدث: اصطالح، والـظافة والـزاهة طـ األقذار :الطفارة لغة

 ، وما يف معـك زوال الخبث.وزوال الخبث، ارتػاع الحدث كمعـ

 ؾايطٗاض٠ تٓكػِ إىل أضبع١ أقػاّ:

ـ 4 وزوال الخبثـ 3 ارتػاع الحدث كما يف معـالذي وـ 2 ارتػاع الحدثـ 1 

 .والذي ما يف معـك زوال الخبث

 :ناؿاصٌٚايصٟ يف َع٢ٓ اضتؿاع اؿسث 

وما زاد طؾك ـ 4والغسؾ الؿستحب ـ 3الؿستحب  والقضقءـ 2بغسؾ الؿقت ـ 1

الـاقض  وغسؾ يدي الؼائؿ مـ كقم الؾقؾـ 5 الؿرة األولك يف القضقء وكحقه

 .و بالتقؿؿ طـ غسؾـ 7و بالتقؿؿ طـ وضقء ـ 6لؾقضقء 

 ةث١ أَٛض:ٚايصٟ يف َع٢ٓ ظٚاٍ اـبث اؿاصٌ بثال

 ـ الدبغ.3 التقؿؿ طـ كجاسة البدنوـ 2ـ مسح الـجاسة بالحجارة وكحقها 1

 .الصالة وكحقهامـ صحة بالبدن يؿـع يؼقم معـك هق  :والحدث
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

الصالة صحة زوال القصػ الؼائؿ بالبدن الؿاكع مـ وارتػاع الحدث: هق  

 .وكحقها

 فصو يف أحناً ادلٍآ
 أْٛاع: ةثالةث١تتٓٛع إىل املٝاٙ 

وال ، يرفع الحدث غقره ال، الطاهر يف ذاتف الؿطفر لغقره: وهق صفقرـقع األول: ال

 ه.يزيؾ الـجس الطارئ طؾك محؾ صاهر غقر

 ضابط:

 مبقح يزيؾ حؽؿ الـجاسة وال يزيؾ طقـفا. واالستجؿار، والتقؿؿ مبقح ال رافع

  :عًٝٗا ٘ اهللاييت خًك ايباقٞ ع٢ً خًكت٘: ٖٛ ايطٗٛضاملا٤ ٚ

بلن بؼك طؾك ما وجد طؾقف مـ برودة  ، وهق الذي لؿ يطرأ طؾقف تغقر ؼةإما حؼقـ 1

، وهق الذي صرأ طؾقف تغقر ولؽـ لؿ حؽؿا ـ وإما2أو حرارة أو مؾقحة وكحقها 

 .طحؾب وكحقهالؿتغقر بكالؿتغقر بؿؽث أو يسؾبف الطفقرية 
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 املا٤ ايطٗٛض ٜٓكػِ إىل أضبع١ أْٛاع: 

ـ 4صفقر مـ وجف ، وصاهر مـ وجف وـ 3ه صفقر مؽرووـ 2ـ صفقر غقر مؽروه 1

 صفقر محرم.  و

 صٛض:  مخؼ ايٓٛع األٍٚ: طٗٛض غري َهطٚٙ ٚي٘

يشؼ صقن الؿاء طاهر الؿتغقر بوـ 2الؿتغقر بطقل إقامتف يف مؼره وهق اآلجـ ـ 1

كابت فقف وورق شجر وسؿؽ وما تؾؼقف الريح أو السققل ا، وطـف ما لؿ يقضع قصد

سؾبف  نن وضع قصدا وتغقر بف الؿاء طـ مؿازجةمـ تبـ وكحقه وصحؾب ف

برهان الديـ بـ مقتة إلك جاكبف فال يؽره قال ريح الؿتغقر بؿجاورة وـ 3الطفقرية 

الؿسخـ بطاهر ـ و4ؿف بغقر خالف كعؾ شرح الؿؼـع: يف الؿبدعمػؾح الحػقد 

خـ الؿسوـ 5  ولؿ يشتد حره فنن اشتد حره أو برده كره لؿـعف كؿال الطفارةمباح 

  .بالشؿس ولؿ يشتد حره

 صٛض:  تػعٚي٘  َهطٚٙايٓٛع ايثاْٞ: طٗٛض 

أو ـ 2 وطقد قؿاري كؼطع كافقر ودهـ أي بغقر مخالط ـ الؿتغقر بغقر مؿازج1

سقاء ضـ وصقلف إلقف أو كان الحائؾ  الؿسخـ بـجس مطؾؼاـ و3بؿؾح مائل تغقر 
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

ـ 4إلقف  د أجزاء لطقػفألكف ال يسؾؿ غالبا مـ صعق ،حصقـا أوال ولق بعد أن يربد 

القسقر الؿستعؿؾ يف صفارة مستحبة كتجديد وضقء وـ 5الؿسخـ بؿغصقب و

طقد وكحقه وغسؾة ثاكقة وثالثة يف وضقء أو غسؾ كره  غسؾو وغسؾ جؿعة

ما وـ 6لؾخالف يف سؾبف الطفقرية فنن لؿ تؽـ الطفارة مشروطة كالتربد لؿ يؽره 

يؽره ـ و9بؼؾفا وشقكفا يؽره ئر بؿؼربة وـ وماء ب8ما اشتد برده وـ 7اشتد حره 

  فال يؽره. ال وضقء وغسؾ، استعؿال ماء زمزم يف إزالة خبث

 ضابط: 

كؾ مؽروه احتاج إلقف اإلكسان فنن الؽراهة تزول، فالؿاء الطفقر الؿؽروه يعـل 

 األولك طدم استعؿالف ، وتزول الؽراه  إذا لؿ يقجد غقره. 

 املًح ٜٓكػِ إىل قػُني:

 .معدينـ مؾح 2 ؾح مائلمـ 1 

الؿؾح الؿائل: أصؾف مـ البحر ال يسؾب الؿاء الطفقرية، والؿؾح الؿعدين: أصؾف 

  .الطفقرية الؿاء يسؾب مـ الحبؾ
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ايٓٛع ايثايث: طٗٛض َٔ ٚج٘ ٚطاٖط َٔ ٚج٘: 

  ؾطٚط٘ غت١:

ـ 5مؽؾػة ولق كافرة ـ 4 امرأة ـ 3 خؾت بف كخؾقة كؽاحـ 2 صفقر يسقرـ أن يؽقن 1

 ، فال يرفع حدث رجؾ وخـثك.طـ حدثـ 6ارة كامؾة لطف

 ٓ٘:ٚعًِ َ

وأكف ال أثر ـ 4والصبل ـ 3وأكف يرفع حدث الؿرأة ـ 2أكف يزيؾ الـجس مطؾؼا ـ 1

ـ 7وال بالؼؾقؾ إذا كان طـدها مـ يشاهدها ـ 6وال بالؿاء الؽثقر ـ 5لخؾقهتا بالرتاب 

وال لؿا خؾت بف لطفارة  ـ9أو لؿ تستعؿؾف يف صفارة كامؾة ـ 8أو كاكت صغقرة 

 .خبث

 ضابط:

وجقبا،  فنن لؿ يجد الرجؾ غقر ما خؾت بف لطفارة الحدث استعؿؾف ثؿ يتقؿؿ

 وطـف صفقر مقافؼة لؾجؿفقر.
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ايٓٛع ايطابع: طٗٛض حمطّ: 

والؿسروق، والؿـفقب ال يرفع الحدث مطؾًؼا ويزيؾ الخبث  كالؿغصقب، 

 .فالطارئ مع حرمة استعؿال

 و ٗاىنثريفصو ادلاء اىقيٍ
 املا٤ قػُإ: 

 ـ وكثقر. 2ـ قؾقؾ 1

 َكساض ايهثري: 

الؼؾتان مائتل لرت  تؼريبًا، ومساحتفؿا مربًعا ذراع وربع الؿاء الؽثقر قؾتان، و

 صقاًل وطرًضا وطؿًؼا، ومدوًرا: ذراع صقاًل، وذراطان وكصػ طؿًؼا.

 ايهثري ٚايكًٌٝ:املا٤ ذهِ 

فقف إال إذا تغقر صعؿف، أو لقكف أو،   الؽثقر ال يـجس بقققع الـجاسةالؿاء 

  .لؿ يتغقرتغقر أو الؼؾقؾ يـجس بؿجرد وققع الـجاسة فقف، ، والؿاء ريحف
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 املا٤ ي٘ أضبع١ صٛض: 

ـ قؾقؾ وقعت فقف كجاسة ولؿ يتغقر 2ـ قؾقؾ وقعت فقف كجاسة وتغقر ففق كجس 1

ف كجاسة ـ كثقر وقعت فق4 كثقر وقعت فقف كجاسة وتغقر ففق كجسـ 3ففق كجس 

 .ولؿ يتغقر ففق صفقر

فخالطتف البقل أو العذرة مـ آدمل ويشؼ كزحف كؿصاكع فنذا بؾغ الؿاء قؾتقـ، 

 .صريؼ مؽة ما لؿ يتغقر فطفقر

 عث:

مالؿ البقل أو العذرة مـ آدمل ويشؼ كزحف كؿصاكع صريؼ مؽة فطفقر  تفأو خالط

ومػفقم كالمف أن ما ، فاكعؾؿ فقف خال الالؽبقر البـ أبل طؿر قال يف الشرح يتغقر 

الؿائعة أو الجامدة إذا ذابت فقف ولق  فال يشؼ كزحف يـجس ببقل اآلدمل أو طذرت

بؾغ قؾتقـ وهق ققل أكثر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ قال يف الؿبدع يـجس طؾك 

وطـف أن البقل والعذرة كسائر الـجاسات فال يـجس هبؿا ، الؿذهب وإن لؿ يتغقر

اختاره أكثر الؿتلخريـ وهق  :يف التـؼقحالؿرداوي لتغقر قال ما بؾغ قؾتقـ إال با

ألن كجاسة بقل اآلدمل ال تزيد طؾك ك، وقال أيضا: وهق الؿذهب اكتفك فكتأضفر ا

 .كجاسة بقل الؽؾب
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ٚي٘ أضبع صٛض: َٔ املٝاٙ ايطاٖط غري املطٗط :ايٓٛع ايثاْٞ 

 ايصٛض٠ األٚىل: 

يسقر مـفا بطبخ صاهر فقف أو  ال تفمـ صػ تغقر لقكف أو صعؿف أو ريحف  أو كثقر إن

ألكف ، فطاهر يشؼ صقكف طـف ساقط فقف  كزطػران بطاهر مـ غقر جـس الؿاء ال

 .لقس بؿاء مطؾؼ

 : َػأيتنيإال 

 .يؿازجف وال ما الـ 2تراب ولق قصدا ـ إن وضع فقف 1

 ايصٛض٠ ايثا١ْٝ: 

 ، وطـف صفقر.أو رفع بؼؾقؾف حدث مؽؾػ أو صغقر فطاهر

 :َٓ٘ ٚعًِ

الغسؾ أن الؿستعؿؾ يف وـ 2صفقر  أن الؿستعؿؾ يف القضقء الؿستحبـ 1

 .كان كثقرا صفقر وأن الؿستعؿؾ يف رفع الحدث إذاـ 3الؿستحب صفقر 
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 تؿطٜع:

لؽـ يؽره الغسؾ يف الؿاء الراكد وال يضر اغرتاف الؿتقضئ لؿشؼة تؽرره 

قؾقؾ لؿ يرتػع بخالف مـ طؾقف حدث أكرب فنن كقى واكغؿس هق أو بعضف يف 

 .حدثف وصار الؿاء مستعؿال

 ضابط:

ما دام اكػصالف ال قبؾ طـ العضق ويصقر الؿاء مستعؿال يف الطفارتقـ باكػصالف 

 .مرتددا طؾك األطضاء

 ايصٛض٠ ايثايث١: 

 .غؿس يف الؿاء الؼؾقؾال

 ؾطٚط ايػُؼ ايٓاقٌ َٔ ايطٗٛض إىل ايطاٖط:

كاقض ـ 5قائؿ مـ كقم لقؾ ـ 4مؽؾػ ـ 3ؿ كؾ  يد مسؾـ 2غؿس يف الؿاء الؼؾقؾ ـ ال1

 .قبؾ غسؾفا ثالثاـ 6لقضقء 
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ضابط: 

ولق باتت مؽتقفة ، كقى الغسؾ بذلؽ الغؿس أوال وكذا إذا حصؾ الؿاء يف كؾفا

 .أو يف جراب

 :ٚال أةثط يػُؼ ٜس

لقؾ إذا كان قائؿ مـ كقم و ـ 5 وقائؿ مـ كقم هنارـ 4ومجـقن ـ 3وصغقر ـ 2كافر ـ 1

 .ال يـؼض القضقء كقمف يسقرا

 ضابط اليد:

 .والؿراد بالقد هـا إلك الؽقع

وكذا ما غسؾ بف الذكر واألكثقان لخروج مذي دوكف ألكف يف معـاه وأما ما غسؾ بف 

 فقـجس الؿاء إن كان قؾقال. الؿذي

 ٜػتعٌُ املا٤ إٕ مل جيس غريٙ ٜٚتُِٝ يف صٛضتني:

إن لؿ يجد الرجؾ ـ و2 قؿؿيقجد غقره ثؿ يت إن لؿالؿغؿقس الؿاء  ويستعؿؾـ 1

 وجقبا. غقر ما خؾت بف لطفارة الحدث استعؿؾف ثؿ يتقؿؿ
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ايصٛض٠ ايطابع: 

أو كان آخر غسؾة زالت الـجاسة هبا واكػصؾ غقر متغقر فطاهر ألن الؿـػصؾ 

  .بعض الؿتصؾ والؿتصؾ صاهر

 , ٚي٘ أضبع صٛض:ايٓحؼ : َٔ أْٛاع املٝاٙ املا٤ايٓٛع ايثايث

، حؽك ابـ الؿـذر أو كثقراالؿاء ما تغقر بـجاسة قؾقال كان  الصقرة األولك:

 اإلجؿاع.

 .القك الـجاسة وهق يسقر فقـجس بؿجرد الؿالقاه ولق جارياالصقرة الثاكقة: إذا 

 .طـ محؾ كجاسة  متغقراالؿاء اكػصؾ الصقرة الثالثة: إذا 

 .طـ محؾ كجاسة  قبؾ زوالفا  فـجسالؿاء اكػصؾ الصقرة الرابعة: إذا 

 ٤ املٓؿصٌ مخػ١ أقػاّ:اامل

ـ 3ـ أو اكػصؾ بعد السابعة والـجاسة باققة فـجس 2كجس  ةاكػصؾ قبؾ السابعـ 1 

ـ اكػصؾ بعد 5كجس  متغقرااكػصؾ  وـ أ4 كجس اكػصؾ قبؾ زوال طقـ الـجاسةأو 

 زوال الـجاسة صاهر.
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ططٜك١ تطٗري املا٤ ايٓحؼ ايهثري ةثالةث١: 

الؿاء الـجس  قؾقال كان أو كثقرا  صفقر كثقر   فنن أضقػ إلكالطريؼة األولك: 

بصب أو إجراء ساققة إلقف وكحق ذلؽ صفر ألن هذا الؼدر الؿضاف يدفع الـجاسة 

   .يطفر بف كجس طـ كػسف وطؿا اتصؾ بف غقر تراب وكحقه فال

   .أو زال تغقر  الؿاء الـجس الؽثقر بـػسف  مـ غقر إضافة وال كزحالطريؼة الثاكقة: 

الـجس الؽثقر  فبؼل بعد الؿـزوح كثقر غقر متغقر الؿاء أو كزح مـ ؼة الثالثة: الطري

صفر لزوال طؾة تـجسف وهل التغقر والؿـزوح الذي زال مع كزحف التغقر صفقر إن 

 .لؿ تؽـ طقـ الـجاسة بف

 ططٜك١ تطٗري املا٤ ايٓحؼ ايكًٌٝ:

كثقر مع ة ضافبنره وإن كان الـجس قؾقال أو كثقرا مجتؿعا مـ متـجس يسقر فتطفق

 .زوال تغقره إن كان
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 :تٓبٝ٘

البقل أو محؾ ما ذكر إن لؿ تؽـ الـجاسة بقل آدمل أو طذرتف فتطفقر ما تـجس ب 

 كثقر:الؿاء إضافة ـ م العذرة مـ اآلدمل

أو زوال تغقر ما يشؼ ـ 3أو كزح يبؼك بعده ما يشؼ كزحف ـ 2ما يشؼ كزحف إلقف ـ 1 

  .لؿتؼدمقـ ومـ تابعفؿكزحف بـػسف طؾك ققل أكثر ا

 فصو يف اىشل

 الشؽ: هق استقاء الطرفقـ.

وإن شؽ يف كجاسة ماء أو غقره مـ الطاهرات أو شؽ يف صفارة شلء طؾؿت 

الذي طؾؿف قبؾ الشؽ ولق مع سؼقط طظؿ أو روث شؽ  كجاستف بـك طؾك القؼقـ

 .ما كان طؾقف يف كجاستف ألن األصؾ بؼاؤه طؾك

 :ٚإٕ أخربٙ

  .قبقل خربه فوطقـ السبب لزمـ 2تف طدل بـجاسـ 1
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 فصو اشرثآ اىؽٖ٘ز تاىْدط 

وإن اشتبف صفقر بـجس حرم استعؿالفؿا إن لؿ يؿؽـ تطفقر الـجس بالطفقر فنن 

أمؽـ بلن كان هذا الطفقر قؾتقـ فلكثر وكان طـده إكاء يسعفؿا وجب خؾطفؿا 

قر فقستعؿؾف ولق لؿ يـظر أيفؿا يغؾب طؾك ضـف أكف الطف، وولؿ يتحر واستعؿالفؿا

زاد طدد الطفقر ويعدل إلك التقؿؿ إن لؿ يجد غقرهؿا وال يشرتط لؾتقؿؿ إراقتفؿا 

 وال خؾطفؿا ألكف غقر قادر طؾك استعؿال الطفقر أشبف ما لق كان الؿاء يف بئر ال

 .يؿؽـف القصقل إلقف

 اؾتباٙ املباح باحملطّ:

 .ولق اشتبف مباح بؿحرم فقتقؿؿ إن لؿ يجد غقرهؿا

 بط:ضا

 .ويؾزم مـ طؾؿ الـجس إطالم مـ أراد أن يستعؿؾف
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 فصو يف اشرثآ اىؽٖ٘ز تاىؽإس

تقضل مـفؿا وضقءا واحدا ، أمؽـ جعؾف صفقرا بف أم الو وإن اشتبف صفقر بطاهر

ومـ هذا غرفة ويعؿ بؽؾ واحدة مـ الغرفتقـ  مـ هذا غرفة، ولق مع صفقر بقؼقـ

فنن  .والشرح بغقر خالف كعؾؿفالؿحؾ وصؾك صالة واحدة قال يف الؿغـل 

  .احتاج أحدهؿا لؾشرب تحرى وتقضل بالطفقر وتقؿؿ لقحصؾ لف القؼقـ

 فصو اشرثآ اىؽإس تاىْدط

وإن اشتبفت ثقاب صاهرة بثقاب كجسة  يعؾؿ طددها أو اشتبفت ثقاب مباحة  

بثقاب محرمة يعؾؿ طددها صؾك يف كؾ ثقب صالة بعدد الـجس مـ الثقاب 

فا يـقي هبا الػرض احتقاصا كؿـ كسل صالة مـ يقم وزاد طؾك العدد والؿحرمة مـ

بقؼقـ فنن لؿ يعؾؿ طدد الـجسة أو الؿحرمة لزمف أن يصؾل يف  صالة لقمدي فرضف

كؾ ثقب صالة حتك يتقؼـ أكف صؾك يف ثقب صاهر ولق كثرت وال تصح يف ثقاب 

ؾك بعدد ال يتحرى ص مشتبفة مع وجقد صاهر يؼقـا وكذا حؽؿ أمؽـة ضقؼة

  .ويصؾل يف واسعة حقث شاء بال تحر األمؽـة وزاد صالة،
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 تاب اٍَّح 

  لغة: القطاء، واصطالحا:  هلاآلكقة جؿع إكاء و

 ؾطٚط اآل١ْٝ املباذ١ اةثٓإ:

 ـ أن تؽقن مباحة.2ـ أن تؽقن صاهرة 1

 :ٚيٛ  نإ مثٝٓا  نحٖٛط ٚظَطز هٌ إْا٤ طاٖط  ناـؿب ٚاؾًٛز ٚايصؿط ٚاؿسٜس ؾ

 .استعؿالف بال كراهةيباح وـ 2يباح اتخاذه ـ 1

 ٜٚػتث٢ٓ َٔ اإلْا٤ ايطاٖط:

 ـ الػضة.2ـ الذهب 1

 االتخاذ: مجرد االقتـاء، واالستعؿال: مباشرة االكتػاع بف.
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 اآل١ْٝ حمط١َ االغتعُاٍ عؿط٠:

ـ 6 ةػضالآكقة  وـ 5ذهب الآكقة ـ 4 دمل وطظؿفاآلجؾد ـ 3ـ الؿحرم 2ـ الـجس 1

بالذهب والؿطؾل ـ 8بالذهب أو الػضة والؿؿقه ـ 7ب أو الػضة الؿضبب بالذهو

 ت بالذهب أو الػضة.والؿؽػـ 16بالذهب أو الػضة والؿطعؿ ـ 9أو الػضة 

 ضابط:

يحرم اتخاذها واستعؿالفؿا يف أكؾ وشرب وغقرهؿا ولق  فآكقة الذهب والػضة

والؿجؿرة كالدواة والؼؾؿ والؿسعط والؼـديؾ  ا،اآلالت كؾفتحرم و، طؾك أكثك

 إذا كاكت كت ذهب أو فضة. والؿدخـة حتك الؿقؾ وكحقه

 َػأي١:

وكذا صبا وفقفا وإلقفا غرفا وتصح الطفارة مـ اآلكقة الؿحرمة وكذا الطفارة هبا 

 .آكقة مغصقبة
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ٜٚػتث٢ٓ َٔ آ١ْٝ ايصٖب ٚايؿض١: 

 مـ فضة الـ وأن تؽقن الضبة 3يسقرة طرفا ال كبقرة ـ وأن تؽقن الضبة 2ضبة ـ ال1

 .ؾحاجةـ وأن تؽقن ل4 ذهبمـ 

 ضابط:

 .هل أن يتعؾؼ هبا غرض غقر الزيـةالحاجة: و

  ايضب١ احملط١َ ةثالةث١:

مـ أو بضبة ـ 3والؿضبب بػضة لغقر حاجف ـ 2بذهب حرام مطؾؼا  ـ إذا كاكت1

 .كبقرة طرفا ولق لحاجةفضة 

 َػأي١:

فنن احتاج  ةلؾػضألن فقفا استعؿاال  الؿباحة لغقر حاجة ةوتؽره مباشرهتا الضب

 .إلك مباشرهتا كتدفؼ الؿاء أو كحق ذلؽ لؿ يؽره
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 فصو يف آٍّح اىنفاز
 أذهاّ آ١ْٝ َتؿطق١:    

ـ 2ولق لؿ تحؾ ذبائحفؿ كالؿجقس ، وتباح آكقة الؽػار إن لؿ تعؾؿ كجاستفاـ 1

ـ 2إن جفؾ حالفا ـ 1بشرصقـ: وتباح ثقاب الؽػار ولق ولقت طقراهتؿ كالسراويؾ

استفا ألن األصؾ الطفارة فال تزول بالشؽ وكذا ماصبغقه أو ولؿ تعؾؿ كج

مـ البس  وثقابـ 4آكقة مـ البس الـجاسة كثقرا كؿدمـل الخؿر تباح وـ 3كسجقه 

 .وماؤه الؽافر وكذا صعامـ 6وبدن الؽافر صاهر ـ 5 الـجاسة كثقرا

 :ةثٝابةثالةث١ تهطٙ ايصال٠ يف ٚ

  .والصبلـ 3والحائض ـ 2الؿرضع ـ 1

 خي٘د ادلٍرحفصو يف 

الؿقتة لغة: هل ما مات حتػ أكػف، وشرطا الذي لؿ تؾحؼف ذكاة، أو ما مات بغقر 

 فعؾ فاطؾ، أو مات طؾك وجف ال يبحف الشرع.
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 اؿْٝٛات اييت ال  تٓحؼ باملٛت ةثالةث١: 

 ـ  والجراد.3ـ والسؿؽ 2ـ اآلدمل 1 

 اؾًٛز اييت ال تطٗط:

، وطـف: يطفر قر ملكقل بذكاة كؾحؿفوجؾد غـ 2بؿقهتا بدباغ  ةجؾد مقتة كجسـ 1

  ما كان صاهرا يف الحقاة.

 ٜٚباح اغتعُاي٘ غُػ١ ؾطٚط:     

ـ مـ حققان صاهر يف 5ـ يف يابس 4ـ مـشػ لؾخبث 3ـ بطاهر2دبغ ـ بعد ال1      

 الحقاة.

مـ زوال الرائحة الخبقثة وجعؾ  الدبغ يف الرطاية والبد يفابـ حؿدان قال 

 هذا هق دباغفا. راالؿصران والؽرش وت

 ايسبؼ:حيصٌ  ٚال

 .ترتيببالوال ـ 2ـ بالتشؿقس 1

 ضابط:
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 .آدمل فؾق وقع يف مدبغة فاكدبغ جاز استعؿالف إلك فعؾالدبغ: وال يػتؼر 

 بؿططني: ايسبؼٜٚباح اغتعُاي٘ بعس 

إذا كان الجؾد مـ حققان صاهر يف ـ 2مائع ولق وسع قؾتقـ مـ الؿاء  يف يابس الـ 1

 .كالفرةغقر ملكقل كقال كان كالشاة أو الحقاة  مل

 اؿٝٛإ ايطاٖط يف اؿٝا٠ اةثٓإ: 

  ـ غقر الؿلكقل بشرط أن يؽقن حجؿف كالفرة فؿا دون.2ـ الؿلكقل 1

 :يمكؾ فال يباح أما جؾقد السباع كالذئب وكحقه مؿا خؾؼتف أكرب مـ الفر والو

  .وال يصح بقعفـ 4 الدبغ بعداستعؿالف وال ـ 3وال استعؿالف قبؾ الدبغ ـ 2دبغف ـ 1

 ضابط:

  .ويباح استعؿال مـخؾ مـ شعر كجس يف يابس

قرهنا وضػرها وطصبفا و فاؾبـ، كوكؾ أجزائفاالطاهرة يف الحقاة كجسة الؿقتة و

 .وحافرها وإكػحتفا وجؾدهتا كجسة فال يصح بقعفا



  

 

25 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

                                                                               مخػ١:                                       ٓحػ١اياملٝت١ ٜٚػتث٢ٓ َٔ  

 بشرط: ، فنكف صاهرفاوريشـ 4 هاووبر ـ3فا وصقفـ 2ها شعرـ 1

أو غقر ملكقل كفر وما دوكف يف الخؾؼ كالػلر  ،إذا كان مـ حققان صاهر يف الحقاة

باصـ بقضة ملكقل صؾب  وال يـجسـ 5 وكحقه فال يـجس بؿقت فقجقز استعؿالف

                                                .قشرها بؿقت الطائر

 ضابط:

فؿا قطع مـ  حال وحرمة وما أبقـ مـ حققان حل ففق كؿقتتف صفارة وكجاسة

 :قطع مـ هبقؿة األكعام مع بؼاء حقاهتا كجس السؿؽ صاهر وما

 ٜٚػتث٢ٓ غت١ صٛض:

ـ البقضة التل 5ـ الطريدة بشرط أن تؿقت 4ـ القلد 3ـ وفلرة الؿسؽ 2ـ الؿسؽ 1

 ـ الصقف وكحقه.6صؾب قشرها 
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 تاب االظرْداء 

 

 .إزالة خارج مـ سبقؾ بؿاء أو إزالة حؽؿف بحجرشرطا واالستـجاء لغة الؼطع، 

 املػتربات عٓس زخٍٛ اـال٤ ةثالةث١ عؿط:

: وأن يؼقلـ 3 ئثـ ققل الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ الخبث والخبا2 ققل بسؿ اهللـ 1

الحؿد هلل الذي أذهب طـل األذى : وأن يؼقلـ 4 طـد الخروج مـف غػراكؽ

، ومثؾف مقاضع األذى كالحؿام وتؼديؿ رجؾف القسرى دخقالـ 5 وطافاكك

ولبس  خروجا طؽس مسجد ومـزل قؿـكرجؾف ال وتؼديؿـ 6والؿجزرة والؿزبؾة 

ستحب لف اطتؿاده طؾك يو ـ7 سقاه كعؾ وخػ فالقسرى تؼدم لألذى والقؿـك لؿا

إذا كان يف فضاء  بعدهلف  و يستحبـ 8رجؾف القسرى حال جؾقسف لؼضاء الحاجة 

، ويف وارتقاده لبقلف مؽاكا رخقاـ 16 ستحب استتارهيوـ 9 يراه أحد حتك ال

ويؼصد مؽاكا طؾقا ولعؾف لقـحدر طـف البقل فنن لؿ يجد مؽاكا التبصرة لؾحؾقاين 

بقده القسرى ذكره  ويستحب مسحـ 11 مـ رشاش البقل رخقا ألصؼ ذكره لقلمـ

حؾؼة دبره فقضع إصبعف القسطك تحت  ذكره وهل إذا فرغ مـ بقلف مـ أصؾ

 ثالثا ذكره ويستحب كرتـ 12 ثالثا الذكر واالهبام فققف ويؿر هبؿا إلك رأس الذكر
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

باستـجائف يف  تحقلف مـ مقضعف لقستـجل يف غقره إن خاف تؾقثا ويستحبـ 13 

 .ؽاكفم

 عث:

 الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ الخبث والخبائث ققل بسؿ اهلل: واقتصر الؿصـػ طؾك

الػروع وغقرهؿا وزاد يف اإلقـاع والؿـتفك ابـ مػؾح يف لؿحرر وؾؿجد يف اتبعا ل

، قؾت: وققلف اإلقـاع هذا وهؿ مـ تبعا لؾؿؼـع وغقره الرجس الـجس الشقطان

 .البفقيت رحؿف اهلل وقد يؽقن يف كسخة

 ني:بؿطط قا٥ُاٚال ٜهطٙ ايبٍٛ 

 كاضرا. أن يلمـ وـ 2أن يلمـ تؾقيثا ـ 1 

 :ٜٚبسأ 

  .وتخقر ثقب، وبؽر بؼبؾ لئال تتؾقث يده إذا بدأ بالدبرـ 2ذكر ـ 1



 

 

28 
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 َهطٖٚات االغتٓحا٤ عؿط٠:

 بشلء فقف ذكر اهلل تعالك إال لحاجة الالخالء  الخالء وكحق ويؽره دخقلـ 1

لؾؿشؼة ويجعؾ فص خاتؿ احتاج لؾدخقل بف يؽره  فالدراهؿ وكحقها وحرز 

 بال حاجة ويؽره استؽؿال رفع ثقبف قبؾ دكقه مـ األرضـ 2قؿـك ال فبباصـ كػ

برهان الديـ إبراهقؿ ابـ ولعؾف يجب إن كان ثؿ مـ يـظره قالف ، فقرفع شقئا فشقئا

س حؿد ولق برد سالم وإن ططالخالء  ويؽره  كالمف يفـ 3 يف الؿبدعمػؾح الحػقد 

ويؽره بقلف يف شؼ وكحقه ـ 4 ويجب طؾقف تحذير ضرير وغافؾ طـ هؾؽة، بؼؾبف

بقلف يف إكاء بال  ويؽرهـ 5بقتا يف األرض  دبقبيتخذه القحش وال كسرب وهق ما

مس يؽره وـ 7 أو مبؾط أي: مزفت مستحؿ غقر مؼقريؽره بقلف يف وـ 6حاجة 

ـ 9بقؿقـف ويؽره استـجاؤه ـ 8 قـتؽريؿا لؾقؿ أو فرج زوجتف وكحقها بقؿقـف، فرجف

الشؿس والؼؿر لؿا فقفؿا مـ  :استؼبال الـقريـيؽره وـ 16 استجؿاره بقؿقـفيؽره و

 .حال االستـجاءالؼبؾة  ويؽره استؼبال ـ11 كقر اهلل تعالك
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 عث: 

بتحريؿ الؼراءة يف الحش وسطحف وهق محؿد ابـ طبد الؼقي جزم صاحب الـظؿ 

، وقال يف اإلكصاف الصقاب تحريؿف يف حاجتفقضاء  طؾكإذا كان جالسا متقجف 

 الخالء، وضاهر كالم الؿجد يؽره.

 عث:

. قال الؿرداوي يف اإلكصاف: الصحقح مـ الؿذهب استؼبال الـقريـيؽره وققلف: 

 كراهة ذلؽ، وضاهر كالم أكثر األصحاب طدم الؽراهة.

 عث:

 اإلكصاف ويتقجف التحريؿ.ء، وقال يف حال االستـجاالؼبؾة  ويؽره استؼبالققلف: 

 احملطَات يف قضا٤ اؿاج١:

ويحرم استؼبال الؼبؾة ـ 3ـ وقراءة الؼرآن 2 ؿصحػيحرم دخقل الخالء بال ـ 1

ب اكحرافف طـ جفة الؼبؾة أـ  :واستدبارها حال قضاء الحاجة يف غقر بـقان ويؽػل

لبثف  ويحرمـ 4 الؼرب مـ الحائؾ شرتطحائؾ ولق كؿمخرة رحؾ وال يكان  وـ أ
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ـ ويحرم 5 فقق حاجتف  لؿا فقف مـ كشػ العقرة بال حاجة وهق مضر طـد األصباء

والؿشؿس ـ 7 ضؾ كاقعيحرم بقلف وتغقصف يف وـ 6 بقلف وتغقصف يف صريؼ مسؾقك

وتحت شجرة طؾقفا ثؿرة سقاء كان الشجر ـ 9 ومتحدث الـاسـ 8زمـ الشتاء 

وتغقصف بؿاء ـ 11قارد الؿاء كذا يف مـ 16يؼذرها و يؼصد لألكؾ أو غقره ألكف

سقاء كان الؿاء قؾقال أو كثقرا جاريا أو راكد خالفا لؾبقل فال يؽره إال يف  مطؾؼا

 الراكد، ويف الجاري ال يؽره. 

 َطاتب االغتٓحا٤ ٚاالغتحُاض:

بلن استـجك ثؿ فنن طؽس كره ـ 2 ويستجؿر بحجر أو كحقه ثؿ يستـجل بالؿاءـ 1

ويجزئف االستجؿار حتك مع وجقد الؿاء ـ 4الستـجاء ـ االقتصار طؾك ا3استجؿر 

 .لؽـ الؿاء أفضؾ

 ؾطٚط االغتحُاض:

يتجاوز الخارج مقضع العاده مثؾ أن يـتشر الخارج طؾك شلء مـ ـ أن ال 1

الصػحة أو يؿتد إلك الحشػة امتدادا غقر معتاد فال يجزئ فقف إال الؿاء كؼبؾل 

يجب غسؾ  وال ،بغقر خارج الخـثك الؿشؽؾ ومخرج غقر فرج وتـجس مخرج

 . كجاسة وجـابة بداخؾ فرج ثقب وال داخؾ حشػة أقؾػ غقر مػتقق
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ؾطٚط املػتحُط ب٘ ةثالةث١: 

كخشب وخرق أن يؽقن ما يستجؿر بف  ويشرتط لالستجؿار بلحجار وكحقها ـ 1

 .مـؼقاـ 3مباحا ـ 2صاهرا 

 : االغتحُاض ٚال ٜصح  ٚحيطّ

ـ 5ومحرتم كؽتب طؾؿ ـ 4لق لبفقؿة وعام وصـ 3 وروث ولق صاهريــ 2عظؿ ـ ب1

بجؾد وـ 7وبجؾد سؿؽ ـ 6ومتصؾ بحققان كذكب البفقؿة وصقففا الؿتصؾ هبا 

 ال يابس. حشقش رصببوـ 8حققان مذكك مطؾؼا 

 ضابط: 

وال يصح  ئفوحقث استجؿر بؿا هنك الشارع طـف لحرمتف كالروث وكحقه لؿ يجز

ر بف ثؿ أتبعف بؿا يجزئ مـ كحق حجر بخالف األمؾس إذا استجؿ، بعده إال الؿاء

   .فنكف يجزئف
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 :ٜٚؿرتط يالنتؿا٤ باالغتحُاض

وأن ـ 2يجزئ أقؾ مـفا  ثالث مسحات مـؼقة فلكثر إن لؿ يحصؾ بثالث والـ 1

ذي شعب أجزأت إن أكؼت واحد تعؿ كؾ مسحة الؿحؾ ولق كاكت الثالث بحجر 

 .وكقػ ما حصؾ االكؼاء يف االستجؿار أجزأ

 ةطقد : هقبالؿاءاالكؼاء و، يزيؾف إال الؿاء هق أن يبؼك أثر ال: يف االستجؿاراالكؼاء 

 .خشقكة الؿحؾ كؿا كان مع السبع غسالت ويؽػل ضـ االكؼاء

 :ٜٚػٔ

 .زاد طؾك الثالث طؾك وتر فنن أكؼك برابعة زاد خامسة وهؽذا قطع ماـ 1

إذا  قـسبقؾالحجر وكحقه لؽؾ خارج مـ االستجؿار بويجب االستـجاء بؿاء أو  

 لثالثة: أراد الصالة وكحقها إال

 .وغقر الؿؾقثـ 3والطاهر ـ 2ألكف صاهر  الريحـ 1 

 ضابط:
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، حجر وكحقه  وضقء وال تقؿؿاالستجؿار بيصح  قبؾ االستـجاء بؿاء أو  وال 

 وطـف يصح القضقء والتقؿؿ قبؾ االستـجاء أو االستجؿار.

 :ٚيٛ ناْت ايٓحاغ١ ع٢ً

أو طؾقفؿا غقر خارجة مـفؿا صح القضقء والتقؿؿ قبؾ ـ 2غقر السبقؾقـ ـ 1

 ا. زوالف

 تاب اىع٘اك 

ة الرائحة دلؽ الػؿ بالعقد إلزالشرطا: و، اسؿ لؾعقد الذي يستاك بف: السقاك

 واالصػرار.

 ؾطٚط ايػٛاى غت١:

لقـ سقاء كان رصبا أو يابسا مـدى مـ أراك أو زيتقن أو ـ 2بعقد ـ أن يؽقن 1

، وهق غقر مضر احرتازا طـ الرمان واآلسـ 4مـؼ لؾػؿ ـ 3طرجقن أو غقرها 

  .وال يجرحـ 6ال يتػتت ـ 5وكؾ مالف رائحة صقبة  الريحان
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 ايتػٛى بثالةث١:ٜٚهطٙ 

 أو يتػتت ـ 3أو يضر ـ 2بعقد يجرح ـ 1

 :ٚال ٜصٝب ايػ١ٓ َٔ اغتاى

بف  وال يحصؾـ 2ن الشرع لؿ يرد بف ـ أل1لسببقـ:وخرقة وكحقها ـ 2بلصبعف ـ 1 

  د.اإلكؼاء كالعق

 ٚقت ايػٛاى:

 .مسـقن كؾ وقتالسقاك: 

 أذهاّ ايػٛاى يًصا٥ِ ةثالةث١:

ـ بعد الزوال 3ـ قبؾ الزوال يباح لف برصب 2ـ قبؾ الزوال يستحب لف بقابس 1

 .مطؾؼا قبؾ الزوال وبعده بالقابس والرصب ؾصائؿوطـف يسـ ل يؽره،

 املٛاطٔ اييت ٜتأنس ؾٝ٘ ايػٛاى عؿط٠:

 وطـد تغقرـ 3 مـ كقم لقؾ أو هنار وطـد اكتباهـ 2 صالة فرضا كاكت أو كػالطـد ـ 1

ـ 5 طـد الؿضؿضة وطـد وضقءهـ 4 كالصؿت الطقيؾ رائحة فؿ بؿل كقل أو غقره
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وخؾق ـ 9وإصالة سؽقت ـ 8مـزل دخقل وـ 7ودخقل مسجد ـ 6قراءة طـد و 

 .واصػرار األسـانـ 16الؿعدة مـ الطعام 

 ى:املػتربات يف ايػٛا

بقده ـ ويستحب أن يؽقن 2األسـان  بالـسبة إلك يستاك طرضايستحب أن وـ 1

ويؼقل إذا استاك الؾفؿ صفر قؾبل ومحص ـ 4 يغسؾ السقاكأن وـ 3 القسرى

ـ 5، ولؿ يثبت، هذا الذكر ذكره ابـ حؿدان يف الرطاية الؽربى وتبعف الباققن ذكقبل

باأليؿـ يف سقاك وصفقر ويف  بجاكب فؿف األيؿـ فتسـ البداءةويستحب أن يبدئ 

 .يستؼذر شلكف كؾف غقر ما

 َػأي١:

 .اثـان فلكثر السقاك القاحدوال بلس أن يستاك ب

 :ع٢ًٜٚػترب إٔ ٜػتاى 

 ولساكف ـ 3ولثتف ـ 2أسـاكف ـ 1
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 فصو يف االدٕاُ ٗاالمرحاه

ويؽتحؾ ـ 2يدهـ  ويدهـ استحبابا غبا يقما بعد يقم أي يقما يدهـ ويقما الـ 1

ويسـ كظر يف مرآة ـ 3طقـ وترا ثالثا باإلثؿد الؿطقب كؾ لقؾة قبؾ أن يـام  يف كؾ

ويؼقل الؾفؿ كؿا حسـت خؾؼل ـ 6ويتػطـ إلك كعؿ اهلل تعالك ـ 5وتطقب ـ 4

 ، الخامس والسادس زيادة يف بعض الـسخ.فحسـ خؾؼل وحرم وجفل طؾك الـار

 فصو يف اخلراُ
أو الؿختقن ذكرا كان ضررا ػسف ويجب الختان طـد البؾقغ ما لؿ يخػ طؾك ك

 خـثك أو أكثك. 

 عث:

أفضؾ طؾك  البؾقغ الضرر  وقبؾطؾك كػسف ويجب الختان طـد البؾقغ إن أمـ 

  ، وطـف يجب لؾذكر ويسـ لألكثك.الذكر واألكثك، هذا هق الؿذهب
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 صؿ١ اـتإ: 

األكثك بلخذ جؾده ختان و، وهل رأس الذكر، الذكر بلخذ جؾدة الحشػةختان ف

الخـثك ختان و، قق محؾ اإليالج تشبف طرف الديؽ ويستحب أن ال تمخذ كؾفاف

 .بلخذهؿا

 ٚقت اـتإ:

ك الققم السابع، سابع ومـ القالدة إلالققم ال وفعؾف زمـ صغر أفضؾ وكره يف

  والرواية الثاكقة ال يؽره يف الققم السابع.

 فصو يف اىقصع

ذا حؾؼ الؼػا لغقر حجامة وهق حؾؼ بعض الرأس وترك بعض وك ،ويؽره الؼزع

ويسـ إبؼاء شعر الرأس قال أحؿد هق سـة لق كؼقى طؾقف اتخذكاه ولؽـ ، وكحقها

لف كؾػة ومموكة ويسرحف ويػرقف ويؽقن إلك أذكقف ويـتفل إلك مـؽبقف كشعره صؾك 

 .اهلل طؾقف وسؾؿ وال بلس بزيادة وجعؾف ذؤابة
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 أذهاّ ايًر١ٝ:

 .شقخ تؼل الديـويعػل لحقتف ويحرم حؾؼفا ذكره ال

 :ٜهطٙ ٚال

وما تحت حؾؼف ويحػ شاربف وهق أولك ـ 2الؾحقة  مـ ةزاد طؾك الؼبض أخذ ماـ 1

  .مـ قصف

 فصو يف ذقيٌٍ األظافس

 .ويؼؾؿ أضػاره مخالػا

 نٝؿ١ٝ تكًِٝ األظؿاض:

يسـ أن يؼؾؿ مخالػا، فقبدأ بخـصر القؿـك، ثؿ القسطك، ثؿ اإلهبام، ثؿ البـصر، 

 إهبام القسرى، ثؿ القسطك، ثؿ الخـصر، ثؿ السبابة، ثؿ البـصر. ثؿ السبابة: ثؿ

 قؾؿقا أضافركؿ طؾك السـة واألدب          يؿـاها خقابس يسراها أو خسب
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يف العقرة  ويـتػ إبطف ويحؾؼ طاكتف ولف إزالتفا بؿا شاء والتـقير فعؾف أحؿد 

يقم الجؿعة  وغقرها ويدفـ ما يزيؾف مـ شعره وضػره وكحقه ويػعؾف كؾ أسبقع

 قبؾ الزوال وال يرتكف فقق أربعقـ يقما وأما الشارب فػل كؾ جؿعة 

 فصو يف ظِْ اى٘ظ٘ء

ما أمر بف أمرا غقر جازم،  اواصطالح، الطريؼة :لغةهل جؿع سـة والســ 

 ا.وال يعاقب طؾك تركف اما يثاب طؾك فعؾفوحؽؿفا: 

 ٚاجبات ايٛض٤ٛ:

 يؼقم غقرها مؼامفا ؼقل بسؿ اهلل الويجب التسؿقة يف القضقء مع الذكر أن ي

 ق، وطـف التسؿقة مستحبة مقافؼة لؾجؿفقر.مع السفالتسؿقة وتسؼط 

 أذهاّ غػٌ ايٝسٜٔ َٔ ايّٓٛ

بـقة ـ ويجب أن تؽقن 2 ، وطـف يستحب غسؾفؿا ثالثاثالثا القديـ غسؾ ويجبـ 1

 .وتسؿقة مـ كقم لقؾ كاقض لقضقءـ 3

 ضوابط:
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فؾق ـ 3وغسؾفؿا لؿعـك فقفؿا ـ 2وجفال سفقا ويسؼط غسؾفؿا والتسؿقة ـ 1

 .استعؿؾ الؿاء ولؿ يدخؾ يده يف اإلكاء لؿ يصح وضقؤه وفسد الؿاء

 ايتػ١ُٝ ػب َع ايصنط ٚتػكط غٗٛا ٚجٗال يف مخػ١ َٛاضع:

ـ غسؾ القديـ لؾؼائؿ مـ كقم الؾقؾ الـاقض 4 تقؿؿالوـ 3غسؾ ـ ال2ـ القضقء 1

 ـ غسؾ الؿقت.5لؾقضقء 

 ٤ إذس٣ عؿط:غٓٔ ايٛضٛ

وغسؾ الؽػقـ ثالثا يف أول القضقء ولق ـ 2 السقاك ومحؾف طـد الؿضؿضةـ 1

القجف بؿضؿضة ثؿ  البداءة قبؾ غسؾ ومـ ســ القضقءـ 3 تحؼؼ صفارهتؿا

ومـ ســف الؿبالغة يف الؿضؿضة ـ 5واستـثاره بقساره ـ 4استـشاق ثالثا ثالثا بقؿقـف 

لغة يف مضؿضة إدارة الؿاء بجؿقع فؿف ويف والؿبا، واالستـشاق لغقر صائؿ فتؽره

طـف  بعدي لؽ ماداالستـشاق جذبف بـػس إلك أقصك األكػ ويف بؼقة األطضاء 

وهل التل تسرت البشرة : ومـ ســف تخؾقؾ الؾحقة الؽثقػةـ 6 الؿاء لؾصائؿ وغقره

فقلخذ كػا مـ ماء يضعف مـ تحتفا بلصابعف مشتبؽة أو مـ جاكبقفا ويعركفا وكذا 

ابـ مـ ســف تخؾقؾ  أصابع القديـ والرجؾقـ قال  وـ 7 ػؼتف وباقل شعقر القجفطـ

يف الشرح وهق يف الرجؾقـ آكد ويخؾؾ أصابع رجؾقف بخـصر يده القسرى أبل طؿر 
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مـ باصـ رجؾف القؿـك مـ خـصرها إلك إهبامفا ويف القسرى بالعؽس وأصابع يديف  

ومـ ســف ـ 8 التخؾقؾ سؼطخرى فنن كاكت أو بعضفا مؾتصؼة إحداهؿا باأل

، وطـف ال يستحب وأخذ ماء جديد لألذكقـ بعد مسح رأسفـ 9التقامـ  بال خالف 

، وطـف ال تستحب الزيادة طؾك ومجاوزة محؾ فرضـ 16بؾ يؿسحان بؿاء الرأس

 .الغسؾة الثاكقة والثالثةالقضقء  ومـ ســـ 11 محؾ الػرض

 َهطٖٚات ايٛض٤ٛ:

ويعؿؾ يف طدد الغسالت باألقؾ ويجقز االقتصار طؾك  ك الثالثوتؽره الزيادة طؾ

ولق غسؾ  الثـقتقـ والثالث أفضؾ مـ مـ القاحدة الغسؾة القاحدة والثـتان أفضؾ

يسـ مسح العـؼ وال الؽالم  بعض أطضاء القضقء أكثر مـ بعض لؿ يؽره وال

  .طؾك القضقء

 تاب فسٗض اى٘ظ٘ء 

 

 مامر بف الشارع أمرا جازما، وحؽؿف: ما أ اصطالحا:و ،الحز والؼطع :الػرض لغة

 .أثقب فاطؾف وطققب تاركف
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 .طفقر يف األطضاء األربعة طؾك صػة مخصقصةالؿاء الاستعؿال هق  :والقضقء 

 :ؾطٚض٘ غت١

والػؿ واألكػ مـف فال تسؼط الؿضؿضة وال االستـشاق يف ، غسؾ القجفـ 1 

، والؿػرق: هق افؼقـمع الؿر غسؾ القديــ 2 سفقا طؿدا وال غسؾ ال وضقء وال

ـ 4 مسح الرأس كؾف ومـف األذكانـ 3الؿػصؾ الذي يػصؾ بقـ الساطد والعضد 

 الرتتقب طؾك ماـ 5، والؽعبقـ هؿا العظؿان الـاتئان غسؾ الرجؾقـ مع الؽعبقـ

ذكر اهلل تعالك فؾق بدأ بشلء مـ األطضاء قبؾ غسؾ القجف لؿ يحسب لف وإن 

إن قرب الزمـ ولق غسؾفا جؿقعا دفعة  تقضل مـؽسا أربع مرات صح وضقءه

وخرج مرتبا القضقء واحدة لؿ يحسب لف غقر القجف وإن اكغؿس يف ماء كاويا 

، يمخر غسؾ طضق حتك يـشػ الذي قبؾف أن ال: وهل، الؿقاالةـ 6 أجزأه وإال فال

، وطـف بزمـ معتدل أو قدره مـ غقرهوكذا ال يمخر بؼقة طضق حتك يجػ أولف، 

 ؿؽث طرفا قال الخالل وهل أشبف بؼقلف والعؿؾ طؾقف.يعترب صقل ال

 ايعٛض الؾتػاي٘: ٜضط إٕ جـ ٚال

مـ أطضاء  وسخـ وإزالة 4وإزالة وسقسة ـ 3وإسباغ ـ 2بسـة كتخؾقؾ ـ 1 

 القضقء.
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ايعضٛ الؾتػاي٘: ٜٚضط إٕ جـ 

إزالة  وـ أ4 يف غقر أطضاء القضقء كجاسةإزالة أو ـ 3إسراف  وـ أ2بتحصقؾ ماء ـ 1

 أي لقس يف أطضاء القضقء.خ لغقر صفارة وس

 فصو يف اىٍْح

ومحؾفا الؼؾب فال يضر واصطالحا: العزم طؾك فعؾ العبادة،  ،الؼصد ةلغ الـقة 

 .سبؼ لساكف بغقر قصده ويخؾصفا هلل تعالك

وجقده  يؾزم مـ طدمف العدم وال يؾزم مـ واصطالحا ما ،العالمة ة:شرط لغال

 .وجقد وال طدم لذاتف

 :ؾال ٜصح ,يطٗاض٠ األذساث نًٗاؾطط  ٚاي١ٝٓ

 الـقة.وتقؿؿ ولق مستحبات إال بـ 3وغسؾ ـ 2وضقء ـ 1 

 صٛض اي١ٝٓ يف ايٛض٤ٛ أضبع١:

الطفارة لؿا ال يباح إال بالطفارة كالصالة  أن يـقي أوـ 2يـقي رفع الحدث ـ أن 1 

 ؿاالطفارة لـقى ين ـ أ3والطقاف ومس الؿصحػ ألن ذلؽ يستؾزم رفع الحدث
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ـقى  ـ أن ي4ف سـ لف الطفارة كؼراءة قرآن وذكر وأذان وكقم وغضب ارتػع حدثت

وإن كقى صالة ـ 5 تجديدا مسـقكا كاسقا حدثف ارتػع حدثف ألكف كقى صفارة شرطقة

 .غقرها ارتػع مطؾؼا معقـة ال

 ايتحسٜس املػٕٓٛ:

 .صؾك بالقضقء الذي قبؾفيأن 

 صٛض اي١ٝٓ يف ايػػٌ:

أجزأ طـ حدثف بة غسال مسـقكا كغسؾ الجؿعة كاسقا إن كقى مـ طؾقف جـاـ 1

 قى القاجب والؿسـقنوإن كـ 3إن كقى واجبا أجزأ طـ الؿسـقن ـ و2واجب 

وإن اجتؿعت أحداث ـ 4حصال واألفضؾ أن يغتسؾ لؾقاجب ثؿ لؾؿسـقن كامال 

متـقطف ولق متػرقة تقجب وضقءا أو غسال فـقى بطفارتف أحدها ارتػع سائرها 

 طؾك أن الإن كقى  البشرط:  ث تتداخؾ فنذا ارتػع البعض ارتػع الؽؾألن األحدا

 .يرتػع غقره



  

 

45 
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 صٛض يف اي١ٝٓ ال تكبٌ: 

غسؾ أطضاءه  أوـ 3وأصؾؼ فؼط أو وضقءا ـ 2 وأصؾؼ فؼطفنن كقى صفارة ـ 1

  .أو لؾتربد لؿ يجزهـ 5أو لقعؾؿ غقره ـ 4لقزيؾ طـفا الـجاسة 

 ضابط:

 ١ْٝ زا٥ِ اؿسث:

إلك  دائؿ الحدث يحتاج ف دائؿ استباحة الصالة ويرتػع حدثف والويـقي مـ حدث

 حدثف. تعققـ الـقة لؾػرض فؾق كقى رفع الحدث لؿ يرتػع

 ايٓطل باي١ٝٓ:

هذا وجف لألصحاب ولقس مـصقصا طـ أحؿد ويف  ويستحب كطؼف بالـقة سرا

يؽره وجف آخر ال يستحب الـطؼ هبا كصره تؼل الديـ وابـ الؼقؿ قال يف اإلقـاع: 

 الجفر بالـقة.
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  :ػػٌاييٛض٤ٛ ٚؾطٚط ا

وإزالة ما ـ 7 ة الؿاءوإباحـ 6وصفقرية ماء ـ 5وتؿقز ـ 4وطؼؾ ـ 3إسالم ـ 2ـ الـقة 1

ولقضقء ـ 9 القضقء والغسؾ واكؼطاع مقجبـ 8الؿاء إلك البشرة  يؿـع وصقل

 .ودخقل وقت طؾك مـ حدثف دائؿ لػرضفـ 16فراغ استـجاء أو استجؿار 

 ١:ٚقت ايٓٝ

ويجب اإلتقان بالـقة طـد أول واجبات الطفارة وهق التسؿقة فؾق فعؾ شقئا مـ ـ 1

يبطؾفا  قبؾ الـقة لؿ يعتد بف ويجقز تؼديؿفا بزمـ يسقر كالصالة وال القاجبات

الـقة طـد أول مسـقكات الطفارة كغسؾ القديـ يف أول  وتســ 2 طؿؾ يسقر

 .التسؿقة وهقالقضقء إن وجد قبؾ واجب 

 راب شنط اي١ٝٓ:اغتص

تذكر الـقة يف جؿقع الطفارة لتؽقن أفعالف وهق  الـقة ويسـ استصحاب ذكرـ 1

تؿ ييـقي قطعفا حتك  بلن ال :حؽؿ الـقة ويجب استصحابـ 2 مؼروكة بالـقة

 .بت طـ خاصره لؿ يمثرزالطفارة فنن ط
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 صٛض ايؿو يف اي١ٝٓ ةثالةث١:  

إال أن يؽقن وهؿا كالقسقاس فال يف أثـاء صفارتف استلكػفا  ةإن شؽ يف الـقـ 1

 بعديف الـقة شؽ يضر ال والـ 3 العبادة بعد فراغالـقة  إبطالـ وال يضر 2 يؾتػ إلقف

  فراغ العبادة.

 فصو يف صفح اى٘ظ٘ء 
 : ايهاٌَ ٚصؿ١ ايٛض٤ٛ

أن يـقي ثؿ يسؿل ويغسؾ كػقف ثالثا تـظقػا لفؿا فقؽرر غسؾفؿا طـد ـ 1

ثؿ يتؿضؿض ويستـشؼ ثالثا ثالثا بقؿقـف ـ 2القضقء  أول االستقؼاظ مـ الـقم ويف

مـ القجف:  ويغسؾ وجفف ثالثا وحدـ 3أفضؾ ويستـثر بقساره واحدة ومـ غرفة 

الؿعتاد غالبا إلك ما اكحدر مـ الؾحققـ والذقـ صقال مع ما  مـابت شعر الرأس

 واألذكان لقسا مـ القجف بؾ، اسرتسؾ مـ الؾحقة ومـ األذن إلك األذن طرضا

و يغسؾ ما يف القجف مـ شعر خػقػ الرأس  البقاض الذي بقـ العذار واألذن مـ

يصػ البشرة كعذار وطارض وأهداب طقـ وشارب وطـػؼة ألهنا مـ القجف ال 

صدغ وتحذيػ وهق الشعر بعد اكتفاء العذار والـزطة وال الـزطتان وهؿا ما 

يغسؾ  لرأس والاكحسر طـف الشعر مـ الرأس متصاطدا مـ جاكبقف ففؿا مـ ا
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داخؾ طقـقف ولق مـ كجاسة ولق أمـ الضرر و يغسؾ الشعر الظاهر مـ الؽثقػ مع 

ثؿ يغسؾ يديف مع الؿرفؼقـ ـ 4استحبابا ويخؾؾ باصـف وجقبا ما اسرتسؾ مـف 

وأضػاره ثالثا وال يضر وسخ يسقر تحت ضػر وكحقه ويغسؾ ما كبت بؿحؾ 

رأسف بالؿاء مع األذكقـ مرة واحدة  ثؿ يؿسح كؾـ 5رض مـ إصبع أو يد زائدة ػال

الؿقضع الذي بدأ مـف ثؿ يدخؾ  فقؿر يديف مـ مؼدم رأسف إلك قػاه ثؿ يردهؿا إلك

ثؿ ـ 6سبابتقف يف صؿاخل أذكقف ويؿسح بنهبامقف ضاهرهؿا ويجزئ كقػ مسح 

العظؿقـ الـاتئقـ يف أسػؾ الساق مـ جاكبل وهؿا  :يغسؾ رجؾقف ثالثا مع الؽعبقـ

 .الؼدم

فنن قطع مـ مػصؾ الؿرفؼ غسؾ رأس العضد مـف  يغسؾ األقطع بؼقة الؿػروضو

 .وكذا األقطع مـ مػصؾ كعب يغسؾ صرف ساق

 ايػٓٔ بعس ايؿطاؽ َٔ ايٛض٤ٛ اةثٓإ:

ومـف أشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ، ويؼقل ما وردـ 2 يرفع كظره إلك السؿاءـ أن 1

 .ال شريؽ لف وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف
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 ملباذات يف ايٛض٤ٛ اةثٓإ:ا 

طـ يساره كنكاء ضقؼ الرأس وإال فعـ الؿعاون  معقكة الؿتقضئ وسـ كقنـ 1

 .مـ ماء القضقء لف تـشقػ أطضائف ويباحـ 2 يؿقـف

 ضابط:

إن لؿ يؽـ الؿقضئ ، بشرط وكذا الغسؾ والتقؿؿ، ومـ وضله غقره وكقاه هق صح

لؿذهب تؼتضل الصحة، ألن ، قال يف شرح الؿـتفك: وققاطد امؽرها بغقر حؼ

 الصب لقس بركـ وال شرط، وهق أضفر.

 تاب ٍعح اخلفني ٗغريَٕا ٍِ احل٘ائو
 املُػٛذات أضبع١:

 ـ والجبقرة.4ـ والخؿار 3ـ والعؿامة 2ـ الخػقـ 1

 الخػ ما يقضع طؾك الؼدم ساتر لؾؿػروض مـ جؾد أو غقر ذلؽ.

يسـ  وال، الحدث ويرفع، أفضؾ مـ غسؾالؿسح رخصة والؿسح طؾك الخػقـ و

 .أن يؾبس لقؿسح
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 الةثٓني:جيٛظ َٜٛا ٚي١ًٝ  

 .يباح لف الؼصر ومسافر الـ 2لؿؼقؿ ـ 1

 املػاؾط ايصٟ ال ٜباح ي٘ ايكصط اةثٓني:

 ـ مـ سافر سػرا دون مسافة الؼصر.2ـ العاصل بسػره 1

 .ثالثة أيام  بؾقالقفا لؿسافر سػرا يبقح الؼصرويجقز الؿسح 

أو تضرر رفقؼف باكتظاره تقؿؿ مـ خؾع الخػ دة فنن خاف ويخؾع طـد اكؼضاء الؿ

 .وصؾك أطادبعد اكتفاء الؿدة فنن مسح 

 ابتسا٤ َس٠ املػح:

مـ هنايتف إذا صال، والرواية الثاكقة بداية الؿدة  الؿدة مـ حدث بعد لبس وابتداء

  مـ أول مسح.
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 ؾطٚط املػح ع٢ً اـؿني غ١ٓ: 

العقـ فال  طؾك صاهرـ أن يؽقن الؿسح 2 بعد كؿال الطفارة بالؿاءـ أن يؿسح 1

ـ وأن يؽقن 3مستقر  الضرورة لعضق يؿسح طؾك كجس ولق يف ضرورة ويتقؿؿ مع

فال يجقز الؿسح طؾك مغصقب وال طؾك حرير لرجؾ ألن لبسف  امباحالؿؿسقح  

لؾؿػروض ولق  اساترـ وأن يؽقن الؿؿسقح 4معصقة فال تستباح بف الرخصة 

فال يؿسح ما ال يسرت محؾ الػرض لؼصره أي: لف أزرار ة أو شرج أي: ربطة بشدة

أو سعتف أو صػائف أو خرق فقف وإن صغر حتك مقضع الخرز فنن اكضؿ ولؿ يبد 

فنن لؿ يثبت إال بشده لؿ يجز ، يثبت بـػسفـ وأن 5مـف شلء جاز الؿسح طؾقف 

يؿؽـ ـ وأن 6 الؿسح طؾقف وإن ثبت بـعؾقـ مسح إلك خؾعفؿا ما دامت مدتف

 .تابعة الؿشل فقف طرفام

 :ٝحٛظ املػح ع٢ًؾ

 ـ وجرمقق 4ـ وكعؾقـ 3 وجقرب صػقؼـ 2 خػـ 1

 وهق ما يؾبس يف الرجؾ طؾك هقئة الخػ مـ غقر الجؾد الجقرب: 

 .وهق خػ قصقر: الجرمقق ويسؿك الؿقق



 

 

52 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 مخػ١: املػح ع٢ً عُا١َؾطٚط 

ة مباحوأن تؽقن ـ 3ـ وأن تؽقن صاهرة 2 بعد كؿال الطفارة بالؿاءـ أن يؿسحفا 1

وهل التل يدار مـفا تحت : إذا كاكت محـؽةـ 5 لرجؾ ال لؿرأةـ وأن تؽقن 4

فال يصح الؿسح  كوهل صرف العؿامة الؿرخ: أو ذات ذؤابة، الحـؽ كقر فلكثر

ويشرتط أن تؽقن ساترة ـ 6التل ال محـؽة وال ذات ذؤابة  طؾك العؿامة الصؿاء

 .لؿا لؿ تجر العادة بؽشػف

 ييت تهؿـ عاز٠ ةثالةث١:األؾٝا٤ ا

فقعػك طـف لؿشؼة التحرز مـف  ،وجقاكب الرأسـ 3واألذكقـ ـ 2مؼدم الرأس ـ 1

 مع الجزء الؿؽشقف ويستحب مسحفال يعػك فقف طـ شلء، بخالف الخػ 

  العؿامة.

 ؾطٚط املػح ع٢ً اـُاض مخػ١:

ؽقن ـ أن ي3ـ أن يؽقن الخؿار صاهرا 2 بعد كؿال الطفارة بالؿاءـ أن تؿسحف 1

مدارة تحت حؾققفـ لؿشؼة كزطفا بخالف ـ أن تؽقن 5ــ أن تؽقن لؾـساء 4ا مباح

 .وقاية الرأس
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 ضابط: 

يف حدث أكرب  يف حدث أصغر الالثالثة: الخػ والعؿامة والخؿار، وإكؿا يؿسح 

 .بؾ يغسؾ ما تحتفا

 ؾطٚط املػح ع٢ً اؾبري٠:

لؿ تتجاوز قدر ـ إن 3هرة ـ أن تؽقن صا2 بعد كؿال الطفارة بالؿاءـ أن يؿسحفا 1

الحاجف وهق مقضع الجرح والؽسر وما قرب مـف بحقث يحتاج إلقف يف شدها فنن 

ودواء طؾك  ضررا تقؿؿ لزائد تعدى شدها محؾ الحاجف كزطفا فنن خشل تؾػا أو

 .حدث أكرب البدن تضرر بؼؾعف كجبقرة يف الؿسح طؾقف ولق يف

 َػا٥ٌ: بعاؾبري٠ ؽايـ اــ يف غ

قؿسح طؾك الجبقرة إلك ف دم التقققت بؿدةـ ط2 طزيؿة ك الجبقرةسح طؾـ الؿ1

وجقب الؿسح طؾك ـ 3 حؾفا أو برء ما تحتفا ولقس مققتا كالؿسح طؾك الخػقـ

أكف ال يشرتط سرتها لؿحؾ وـ 5أن شدها مخصقص بحال الضرر ـ و4جؿقعفا 

 ـ الجبقرة تؿسح يف الحدث األكرب.7 أن يتعقـ مسحفاوـ 6الػرض 
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 ض ال ميػح ؾٝٗا:صٛ 

ولق كقى ـ 2 خرىلق غسؾ رجال ثؿ أدخؾفا الخػ خؾع ثؿ لبس بعد غسؾ االـ 1

أو مسح رأسف ـ 3جـب رفع حدثقف وغسؾ رجؾقف وأدخؾفؿا الخػ ثؿ تؿؿ صفارتف 

ولق ، أو تقؿؿ ولبس الخػ أو غقره لؿ يؿسحـ 4ثؿ لبس العؿامة ثؿ غسؾ رجؾقف 

 .فنن خاف كزطفا تقؿؿ، جبقرة

 ضابط:

إذا لبس بعد الطفارة ألهنا كامؾة يف حؼف فنن  هؿسح مـ بف سؾس بقل أو كحقوي

 .جد الؿاءالذي وزال طذره لزمف الخؾع واستئـاف الطفارة كالؿتقؿؿ 

 صٛض يف املػح:

أو ـ 2ومـ مسح يف سػر ثؿ أقام أتؿ مسح مؼقؿ إن بؼل مـف شلء وإال خؾع ـ 1

أو ـ 3تغؾقبا لجاكب الحضر مسح مؼقؿا ثؿ سافر لؿ يزد طؾك مسح مؼقؿ طؽس 

ـ 4مسح مؼقؿ ألكف الؿتقؼـ قؿسح شؽ يف ابتداء الؿسح هؾ كان حضرا أو سػرا ف

وإن أحدث يف الحضر ثؿ سافر قبؾ مسحف فؿسح مسافر ألكف ابتدأ الؿسح 

  .مسافرا
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 األؾٝا٤ اييت ال جيٛظ املػح عًٝٗا أضبع١: 

 وال يؿسح لػافةـ 2وهل العؿامة الصؿاء  جؿع قؾـسقة: وال يؿسح قالكسـ 1

 وهل الخرقة تشد طؾك الرجؾ تحتفا كعؾ أو ال ولق مع مشؼة لعدم ثبقهتا بـػسفا

أو خػا  يرى مـف بعض الؼدم أو شلء مـ ـ 4وال يؿسح ما يسؼط مـ الؼدم ـ 3

بقـ  وال يجؿعوما استرت فرضف الؿسح ضفر فرضف الغسؾ  محؾ الػرض ألن ما

  .الؿسحو الغسؾ

 اــ:صٛض يبؼ اــ ؾٛم 

ـ التحتاين صحقح والػققاين مخرق 2ـ أن يؽقكا صحقحقـ فقؿسح طؾك ما شاء 1

ـ التحتاين 4ـ التحتاين مخرق والػققاين مخرق مسح طؾك الػققاين 3مسح ما شاء 

 والػققاين مخرق ال يصح الؿسح طؾك أحدهؿا.

فنن لبس خػا طؾك خػ قبؾ الحدث ولق مع خرق أحد الخػقـ فالحؽؿ لؾخػ 

ألكف ساتر فلشبف الؿـػرد وكذا لق لبسف طؾك لػافة ما لؿ يؽقكا مخرققـ  الػققاين

وإن كاكا مخرققـ لؿ يجز الؿسح ولق سرتا وإن أدخؾ يده مـ تحت الػققاين 

ثؿ لبس الػققاين  وإن أحدث ما لؿ يؽـ األسػؾ مخرقا ومسح الذي تحتف جاز
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حتف ولق كزع الػققاين ما تيؿسح لؿ يؿسح الػققاين بؾ  هقبؾ مسح التحتاين أو بعد

 .بعد مسحف لزم كزع ما تحتف

 نٝؿ١ٝ َػح املُػٛذات األضبع:

ضاهر قدم  ويؿسح أكثرـ 2 ويؿسح وجقبا أكثر العؿامة ويختص ذلؽ بدوائرهاـ 1

الخػ والجرمقق والجقرب وسـ أن يؿسح بلصابع يده مـ أصابع رجؾقف إلك 

بقده القسرى ويػرج أصابعف  قؿسح رجؾف القؿـك بقده القؿـك ورجؾف القسرىفساقف 

  .ويؿسح وجقبا طؾك جؿقع الجبقرةـ 3 إذا مسح وكقػ مسح أجزأ 

 ٚال جيعئ إٕ َػح:

ك األسػؾ أو وطؼبف فال يسـ مسحفؿا وال يجزئ لق اقتصر طؾـ 2أسػؾ الخػ ـ 1

 العؼب.

 ؾ٦ٝني: ٜٚهطٙ

 .وتؽرار مسحفـ 2الخػ  غسؾـ 1 
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 َبطالت املػح: 

ض مؿـ مسح  بعد الحدث  بخرق الخػ أو ومتك ضفر بعض محؾ الػرـ 1

خروج بعض الؼدم إلك ساق الخػ أو ضفر بعض رأس وفحش أو زالت جبقرة 

أو تؿت مدة الؿسح استلكػ الطفارة ولق يف صالة ألن الؿسح ـ 2استلكػ الطفارة

أققؿ مؼام الغسؾ فنذا زال أو اكؼضت مدتف بطؾت الطفارة يف الؿسؿقح فتبطؾ يف 

  .تتبعض جؿقعفا لؽقهنا ال

 َػأي١:

فنن تطفر ولبس الخػ ولؿ يحدث لؿ تبطؾ صفارتف بخؾعف ولق كان تقضل 

 .تجديدا ومسح
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 تاب ّ٘اقط اى٘ظ٘ء 
 

 ١: مثاْْٝٛاقض ايٛض٤ٛ 

مخرج بقل أو أغائط ولق كادرا أو صاهرا هق الخارج مـ سبقؾ والـاقض األول:  

الحدث تؾ ال دائؿ أو محتشك وابثؿ خرج يف إحؾقؾف شقئا  كقلد بال دم أو قطر

 .كالسؾس واالستحاضة فال يـؼض لؾضرورة

 اإلحؾقؾ: هق مخرج البقل.

 :خارج مـ بؼقف البدن سقى السبقؾ: الثاينالـاقض و

أو كان كثقرا كجسا غقر البقل ـ 2 إن كان بقال أو غائطا قؾقال كان أو كثقراـ 1 

 .والغائط كؼقئ ولق بحالف

وإذا استد الؿخرج واكػتح غقره لؿ ، بما فحش يف كػس كؾ أحد بحس :والؽثقر

 .يثبت لف أحؽام الؿعتاد
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 اـاضد َٔ بك١ٝ ايبسٕ ْٛعإ: 

 ـ غقر البقل والغائط.2ـ البقل والغائط 1 

 ؾايبٍٛ ٚايػا٥ط ٜٓكض َطًكا, ٚغري ايبٍٛ ٚايػا٥ط ٜٓكض بؿططني:

 ـ أن يؽقن كجسا.2ـ أن يؽقن كثقرا 1 

تف ولق تؾجؿ ولؿ يخرج مـف شلء إلحاقا تغطق : وهقزوال العؼؾ: الثالثالـاقض و

غقر محتب أو متؽئ أو مؿؽـ مؼعدتف قائؿ أو يسقر كقم مـ قاطد  :بالغالب إال

ويسقرها ذكره  مستـد وطؾؿ مـ كالمف أن الجـقن واالغؿاء والسؽر يـؼض كثقرها

قؾقال  يف الؿبدع إجؿاطا ويـؼض أيضا الـقم مـ مضطجع وراكع وساجد مطؾؼا 

 .كؿحتب ومتؽئ ومستـد والؽثقر مـ قائؿ وقاطدا كان أو كثقر

  :الرابعالـاقض و

ومس قبؾ ـ 2مس ذكر آدمل تعؿده أو ال متصؾ ولق أشؾ أو أقؾػ أو مـ مقت ـ 1

 ويـؼض الؿس بقد بال حائؾ ولق كاكتـ 3مـ مرأة وهق فرجفا الذي بقـ اسؽقتفا 

األصابع إلك الؽقع  زائدة سقاء كان  بظفر كػف أو بطـف أو حرفف مـ رؤوس  القد 

ويـؼض لؿس الذكر والؼبؾ معا مـ خـثك مشؽؾ لشفقة أو ال إذ أحدهؿا ـ 4
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و يـؼض لؿس ذكر ذكر الخـثك الؿشؽؾ لشفقة ألكف إن كان ذكرا ـ 5أصؾل قطعا 

فؼد مس ذكره وإن كان امرأة فؼد لؿسفا لشفقة فنن لؿ يؿسف لشفقة أو مس قبؾف 

خـثك الؿشؽؾ لشفقه يف هذه والتل قبؾفا ويـؼض لؿس أكثك قبؾ الـ 6لؿ يـؼض 

ألكف إذا كان أكثك فؼد مست فرجفا وإن كان ذكرا فؼد لؿستف لشفقة فنن كان 

دبر ألكف  ةويـؼض مسح حؾؼـ 7 وضقؤها الؾؿس لغقرها أو مست ذكره لؿ يـتؼض

 .فرج سقاء كان مـف أو مـ غقره

 ؾطٚط ايٓكض مبؼ ايصنط أضبع١:

ـ وأن تؽقن 4الؿس بقد أن يؽقن وـ 3 متصؾالذكر  ـ أن يؽقن2 مس ذكر آدملـ 1

 .بال حائؾالقد 

 األؾٝا٤ اييت ال تٓكض ايٛض٤ٛ:

وال يـؼض مس ـ 4الذكر البائـ  و محؾـ 3بائـ ـ والذكر ال2األكثققـ ـ مس 1

 .بالظػر الذكر والػرج والدبر ال يـؼض مسو ـ5ا شػريفا وهؿا حافتا فرجف

التل تدطق إلك الحدث  الشفقة فقة ألنامرأة بشرجؾ مس : الخامسالـاقض و

الؿقتة والؽبقرة والصغقرة الؿؿقزة الحقة ووالؿرأة شامؾة لألجـبقة وذات الؿحرم و
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 الؿرأة وسقاء كان الؿس بالقد أو غقرها ولق بزائد لزائد أو أشؾ و يـؼض مس 

 .لؾرجؾ بشفقة

 ٚال ٜٓكض ايًُؼ مثا١ْٝ أؾٝا٤:

وال مس رجؾ ـ 5 وال الؿس هباـ 4و مـفا وسـ مـف أـ 3 وضػرـ 2ال مس شعر ـ 1

وال يـتؼض  7وال الؿس مع حائؾ ألكف لؿ يؿس البشرة ـ 6 مرد ولق بشفقةأل

هذا هق الؿذهب وطـف  وضقء مؾؿقس بدكف ولق وجد مـف شفقة ذكر كان أو أكثك

  .وكذا ال يـتؼض وضقء مؾؿقس فرجفـ 8 يـتؼض

ذكرا كان أو أكثك صغقرا أو غسؾ مقت مسؾؿا كان أو كافرا : السادسالـاقض و

 ، هذا هق الؿذهب، وطـف لغسؾ الؿقت يـؼض القضقء.كبقرا

ويباشره ولق مرة ال مـ يصب طؾقف الؿاء وال مـ  الؿقت مـ يؼؾب: هق والغاسؾ

 . يقؿؿف

اإلبؾ فال يـؼض بؼقة  : والجزورأكؾ الؾحؿ خاصة مـ الجزور: السابعالـاقض و

 .لحؿفا سقاء كان كقئا أو مطبقخاأجزائفا كالؽبد وشرب لبـفا ومرق 



 

 

62 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

أوجب القضقء إال الؿقت فققجب ، كؾ ما أوجب غسال  :الثامـالـاقض و

 .كنسالم واكتؼال مـل وكحقهؿا، الغسؾ دون القضقء

 غُػ١ أؾٝا٤: ٚال ْكض

وأكؾ ما ـ 5والؼفؼفة ولق يف الصالة ـ 4والغقبة وكحقها ـ 3والؽذب ـ 2الؼذف ـ ب1

 .بؾمست الـار غقر لحؿ اإل

 :ايٛض٤ٛٚال ٜػٔ 

 ـ وما مست الـار.2الؼفؼفة  مــ 1

 صٛض يف ايؿو:

تقؼـ الحدث وشؽ يف الطفارة بـك ـ 2 تردد يف الحدثأي  تقؼـ الطفارة وشؽـ 1

طؾك القؼقـ سقاء كان يف الصالة أو خارجفا تساوى طـده األمران أو غؾب طؾك 

ففق بضد حالف  تقؼـ الطفارة والحدث وجفؾ السابؼ مـفؿاـ 3 ضـف أحدهؿا

قبؾفؿا إن طؾؿفؿا فنن كان قبؾفؿا متطفرا ففق اآلن محدث وإن كان محدثا ففق 

اآلن متطفر ألكف قد تقؼـ زوال تؾؽ الحالة إلك ضدها وشؽ يف بؼاء ضدها وهق 

 األصؾ 
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 .ولؿ يعؾؿ حالف قبؾفؿا تطفر تقؼـ الطفارة والحدث وجفؾ السابؼ مـفؿاـ 4 

 َػأي١:

أو شؿا ريحا مـ أحدهؿا ال بعقـف فال وضقء طؾقفؿا وال  وإذا سؿع اثـان صقتا

أحدهؿا بصاحبف وال يصافػف يف الصالة وحده وإن كان أحدهؿا إماما أطادا ثؿ يل

 . صالهتؿا

 :ٚحيطّ ع٢ً احملسث

ـ 2بال حائؾ يده  أو غقر هأو بعضف حتك جؾده وحقاشقف بقدكؾف مس الؿصحػ ـ 1

يؽػر مـ  وال، شؽرسجقد قد تالوة والصالة ولق كػال حتك صالة جـازة وسج

 .والطقافـ 3 بؾ يعزر صؾك محدثا

 املصرـ: محٌحيطّ ال ٚ

أو ـ 5تصػحف بؽؿف ال يحرم وـ 4أو كؿ مـ غقر مس ـ 3أو يف كقس ـ 2بعالقة ـ 1

وال ـ 7يف الؼرآن مـ الخالل مـ الؽتابة  لقحمـ صغقر يؿـع وال ـ 6 عقدتصػحف ب

 .مس تػسقر وكحقه
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 ٝا٤:مخػ١ أؾٚحيطّ 

وتقسد ـ 4وتقسده ـ 3وسػر بف لدار حرب ـ 2مس الؿصحػ بعضق متـجس ـ 1

 .ويحرم كتب الؼرآن بحقث يفانـ 5كتب فقفا قرآن ما لؿ يخػ سرقة 

 أضبع١ أؾٝا٤: ٚنطٙ

 وتحؾقتف بذهبـ 4وتخطقف ـ 3 الؿصحػ واستدبارـ 2 ك الؿصحػمد رجؾ إلـ 1 

 أو فضة.  بذهب وتحرم تحؾقة كتب العؾؿ، ػضةب وتحؾقتفـ 5

 تاب اىغعو 

 

استعؿال الؿاء يف جؿقع بدكف طؾك وجف مخصقص وبػتح  :االغتسالبضؿ الغقـ 

 .ما يغسؾ بف الرأس مـ خطؿل وغقرهالغقـ الؿاء أو بالػعؾ وبؽسر الغقـ 

 :أؾٝا٤ ١غتَٛجبات ايػػٌ 

 .خروج الؿـلالؿقجب األول: 
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 خطٚد املين ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 خروجف يف الؿـام.ـ 2ـ خروجف يف القؼظة 1 

 خطٚد املين يف ايٝكع١ ٜؿرتط ي٘ ةثالةث١ ؾطٚط:

 .بؾذةـ أن يؽقن 3دفؼا ـ أن يخرج 2مـ مخرجف ـ أن يخرج 1

  .ربد وكحقه مـ غقر شفقة لؿ يجب بف غسؾكفؾق خرج مـ يؼظان لغقر ذلؽ 

يف الرطاية وإن خرج الؿـل  ابـ حؿدان فعؾك هذا يؽقن كجسا ولقس بؿذي قالف

حؽؿ جف كؿا لق اكؽسر صؾبف فخرج مـف لؿ يجب الغسؾ وحؽؿف مـ غقر مخر

  .الـجاسة الؿعتادة

 خطٚد املين يف ايّٓٛ: 

 :يؿؽـ بؾقغف فقجد بؾؾ مغؿك طؾقف أو مجـقن وإن أفاق كائؿ أو

 :مـقا أكف وإن لؿ يتحؼؼـ 2فنن تحؼؼ أكف مـل اغتسؾ فؼط ولق لؿ يذكر احتالما ـ 1
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ر أو فؽر أو كحقه أو كان بف أبردة لؿ يجب الغسؾ فنن سبؼ كقمف مالطبة أو كظأ ـ 

 .اغتسؾ وصفر ما أصابف احتقاصا ن لؿ يسبؼ كقمف مالطبفاوإب ـ 

 الذي يؿؽـ بؾقغف: ابـ طشر سـقـ، وبـت تسع سـقـ.

 صٛض اْتكاٍ املين:

إن اكتؼؾ الؿـل ولؿ يخرج اغتسؾ لف ألن الؿاء قد باطد محؾف فصدق طؾقف اسؿ ـ 1

، هذا هق الؿذهب وهق مؿا يرتتب طؾك خروجف البؾقغ وكحقهالجـب ويحصؾ بف 

إن خرج ـ 2مـ مػردات أحؿد وطـف ال يجب الغسؾ، اختارها الؿقفؼ والشارح 

ـ اكتؼؾ 3 الؿـل بعد غسؾف الكتؼالف لؿ يعده ألكف مـل واحد فال يقجب غسؾقـ

 الؿـل وخرج.

يـزل يف فرج  تغقب حشػة أصؾقة أو قدرها إن فؼدت وإن لؿ: الثاينالؿقجب و

 .أصؾل قبال كان أو دبرا وإن لؿ يجد حرارة
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 أضبع: غػٌايصٛض اييت يٝؼ ؾٝٗا  

أو أولج غقر ـ 2إن أولج الخـثك الؿشؽؾ حشػتف يف فرج أصؾل ولؿ يـزل ـ 1

وال غسؾ ـ 3الخـثك ذكره يف قبؾ الخـثك فال غسؾ طؾك واحد مـفؿا إن لؿ يـزل 

 .بنيالج بعض الحشػةغسؾ وال ـ 4إذا مس الختان الختان مـ غقر إيالج 

 ايصٛض اييت جيب ؾٝٗا ايػػٌ غت:

أو صغقر يجامع ـ 5أو مجـقن ـ 4أو كائؿ ـ 3أو مقت ـ 2كان الػرج مـ هبقؿة إن وـ 1

 .كذا لق استدخؾت ذكر كائؿ أو صغقر وكحقهـ و6مثؾف 

ه و لؿ يقجد يف كػر، أو مرتدا ولق مؿقزا إسالم كافر أصؾقا كان: الثالثوالؿقجب 

 .ما يقجبف

 :ٜٚػترب ي٘ إيكا٤ ؾعط

قال أحؿد ـ واإلبط مـ الرجؾ والؿرأة 3ـ والعاكة 2ـ شعر الرأس مـ الرجؾ 1

 استحبابا. ويغسؾ ثقابف

 اثـقـ:غقر  مقت: الرابعالؿقجب و
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 .ومؼتقل ضؾؿاـ 2شفقد معركة ـ 1 

 .حقض: الخامسالؿقجب و

قالف يف  والـػاس الحقضسؾ بغكػاس وال خالف يف وجقب ال: السادسوالشلء 

 لصحة الغسؾ. شرط الدم الؿغـل فقجب بالخروج واكؼطاع

 ايٛالز٠ تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ والدة بدون دم.2ـ والدة بدم 1 

 ضابط:

  .والدة طارية طـ دم والقلد صاهرغسؾ يف ال ف

 :َٚٔ يعَ٘ ايػػٌ ذطّ عًٝ٘

وال ـ 5 طداقراءة الؼرآن آية فصاـ و4 ومس الؿصحػـ 3والطقاف ـ 2الصالة ـ 1

يجقز أن يؾبث يف الؿسجد مـ طؾقف غسؾ بغقر وضقء فنن تقضل جاز لف الؾبث 

  .فقف
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 ٜٚباح يًُرسث ذسةثا أنرب غت١ أَٛض: 

ولف ـ 2وكحقهؿا كالذكر  لةققل ما وافؼ قرآكا إن لؿ يؼصده كالبسؿؾة والحؿدـ 1

وقراءة  ـ5وتحريؽ شػتقف بف ما لؿ يبقـ الحروف ـ 4 والتػؽر فقفـ 3 الؼرآن هتجل

ويؿـع الؽافر مـ لؽـ يؽره بعض آية ما لؿ تطؾ وال يؿـع مـ قراءتف متـجس الػؿ 

 ومصؾك العقد مسجد ال ،ويعرب الؿسجد لحاجةـ 6 قراءتف ولق رجل إسالمف

 .مصؾك الجـائز

 عث:

طؾك الصحقح كؿا مشك طؾقف يف  حاجة وغقر، قال البفقيت: ويعرب الؿسجد لحاجة

 .اإلقـاع

 :ػحسامل ٚميٓع َٔ

 .ومـ طؾقف كجاسة تتعدىـ 3وسؽران ـ 2مجـقن ـ 1
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 يف املػحس:ٜٚباح 

إن لؿ يمذهؿا وإذا كان الؿاء يف الؿسجد جاز دخقلف بال تقؿؿ ـ وغسؾ 2وضقء ـ 1

لالغتسال تقؿؿ وإن تعذر الؿاء واحتاج لؾبث جاز بال  الؿسجد وإن أراد الؾبث يف

 والتقؿؿ أولك. تقؿؿ

  ٜٚػٔ االغتػاٍ:

أفاق مـ أو ـ 3أو أفاق مـ جـقن ـ 2مقتا مسؾؿا أو كافرا سـ لف الغسؾ  ؾمـ غسـ 1

 .سـ لف الغسؾاحتالم إغؿاء بال 

 ضابط:

  .ولؿا يسـ لف القضقء لعذرـ 2مـ يسـ الغسؾ ويتقؿؿ ـ 1

 فصو يف صفح اىغعو

 الغسؾ يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 ـ الغسؾ الؿجزئ.2ـ الغسؾ الؽامؾ 1 
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 :ع٢ً ايٛاجبات ٚايػٓٔاملؿتٌُ : ٚصؿ١ ايػػٌ ايهاٌَ 

أو استباحة الصالة أو كحقها إذا كان غقر دائؿ الحدث أن يـقي رفع الحدث ـ 1

ويغسؾ ـ 3 تجب مع الذكر وتسؼط مع السفقل ثؿ يسؿـ 2إذا كان دائؿ الحدث 

ويغسؾ ما ـ 4 الغسؾالقضقء وهق هـا آكد لرفع الحدث طـفؿا ب يديف ثالثا كؿا يف

طؾك رأسف ثالثا يروي يف  الؿاء ويحثلـ 6 كامالقاء وضويتقضل ـ 5 لقثف مـ أذى

ويعؿ بدكف غسال فال يجزئ الؿسح ثالثا حتك ما يظفر مـ ـ 7كؾ مرة أصقل شعره 

وكػاس  وتـؼضف لحقضولق كثقػا، فرج امرأة طـد قعقد لحاجة وباصـ شعر 

  كفويدلؽ بدكف بقديف لقتقؼـ وصقل الؿاء إلك مغابـف وجؿقع بدـ 8وجقبا ال لجـابة 

 .مؽاكا آخر ويؽػل الظـ يف االسباغ ويغسؾ قدمقف ثاكقاـ 16ويتقامـ ـ 9

 مثا١ْٝ َٛاضع: ٜٚتؿكس

ـ 6وطؿؼ سرتف ـ 5وإبطقف ـ 4وتحت حؾؼف ـ 3وغضاريػ أذكقف ـ 2أصقل شعره ـ 1 

 . ويحرك خاتؿف لقتقؼـ وصقل الؿاءـ 8ف وصل ركبتقـ 7وبقـ ألقتقف 
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 ت: : املؿتٌُ ع٢ً ايٛاجباٚايػػٌ اجملعئ

ويعؿ بدكف بالغسؾ مرة يغسؾ ضاهر ـ 3 ويسؿل فقؼقل بسؿ اهللـ 2أن يـقي ـ 1

مـ غقر ضرر كالػؿ واألكػ والبشرة التل تحت الظاهر  جؿقع بدكف وما يف حؽؿ

الشعر ولق كثقػة وباصـ الشعر وضاهره مع مسرتسؾف وما تحت حشػة أقؾػ إن 

 .أمؽـ شؿرها

 ضابط:

   يؿـع وصقل الؿاء.ال ويرتػع حدث قبؾ زوال حؽؿ خبث

 :ٜٚػتحب

وأخذها مسؽا تجعؾف ـ 3و سدر يف غسؾ حائض ـ 2سدر يف غسؾ كافر أسؾؿ ـ 1

 .يف قطـة أو كحقها وتجعؾفا يف فرجفا فنن لؿ تجد فطقبا فنن لؿ تجد فطقـا

 َكساض املا٤ يف ايٛض٤ٛ ٚايػػٌ:

ؽـ يؽره ويغتسؾ بصاع وهق أربعة أمداد وإن زاد جاز ل، استحبابا ويتقضل بؿد 

 .فؾق أسبغ بلقؾ مؿا ذكر يف القضقء أو الغسؾ أجزأهر، االسراف ولق طؾك هنر جا



  

 

73 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

  .تعؿقؿ العضق بالؿاء بحقث يجري طؾقف وال يؽقن مسحا :واالسباغ 

  .يف الؿاءمـ الـاس أن يغتسؾ طرياكا بقـ الـاس وكره خالقا : ويحرم

 صٛض اي١ٝٓ يف ايػػٌ ةثالةث١:

أو الصالة ـ 3 ارتػعا أو الحدث وأصؾؼـ 2 رتػعاا كقى بغسؾف الحدثقــ إن 1

ولؿ يؾزمف ترتقب وال  وكحقها مؿا يحتاج لقضقء وغسؾ أجزأه طـ الحدثقـ

 .مقاالة

 :اُٜٚػٔ ؾٓب ٚيٛ أْث٢ ٚذا٥ض ْٚؿػا٤ اْكطع زَٗ

ـ 4 وكقمـ 3 والقضقء ألكؾ وشربـ 2 غسؾ فرجف إلزالة ما طؾقف مـ األذىـ 1

 .لؿعاودة وطء فنكف أكشط لؾعقد والغسؾ أفضؾيسـ أيضا غسؾ فرجف ووضقؤه و

 :ٜٚهطٙ

ـ 4 الحؿام وبقعـ 3وكره اإلمام أحؿد بـاء الحؿام ـ 2لـقم فؼط  القضقء تركـ 1

مـ بـك حؿاما لؾـساء لقس بعدل ولؾرجؾ دخقلف بسرتة مع  :وقال ة الحؿاموإجار

 .بال طذردخقل الحؿام أمـ القققع يف محرم ويحرم طؾك الؿرأة 
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 ٌٍَتاب اىر

 

طؾك وجف صقب مسح القجف والقديـ بصعقد  :وشرطا، الؼصد لغة:التقؿؿ 

 .مخصقص

 الصعقد هق:

 تراب صفقر مباح غقر محرتق.

 ؾطٚط ايصعٝس أضبع١:

 ـ غقر محرتق.4ـ مباح 3ـ صفقر 2ـ أن يؽقن تراب 1

وهق مـ خصائص هذه األمف لؿ يجعؾف اهلل صفقرا لغقرها تقسعف طؾقفا وإحساكا 

  .إلقفا

 :يهٌ َا ٜؿعٌ بٗا عٓس ايعحع عٓ٘ ؾطعا طٗاض٠ املا٤ٍ يتُِٝ بسٚا

اكؼطع  ووطء حائضـ 5وقراءة قرآن ـ 4ومس مصحػ ـ 3وصقاف ـ 2كصالة ـ 1

 دمفا.
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 ايتُِٝ ٜٓٛب عٔ املا٤ يف ةثالةث١ أؾٝا٤: 

 ـ والـجاسة التل طؾك البدن فؼط ال الثقب والبؼعة.3ـ والغسؾ 2ـ القضقء 1

 ؾطٚط صر١ ايتُِٝ اةثٓإ:

نذا دخؾ وقت فريضة أو مـذورة بققت معقـ أو فدخقل الققت الشرط األول: 

 الؿقت قؿؿيطقد أو وجد كسقف أو اجتؿع الـاس الستسؼاء أو غسؾ الؿقت أو 

 .لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعؾفا أو أبقحت كافؾة بلن ال يؽقن وقت هنل طـ فعؾفا

كان أو صقيال مباحا كان طدم الؿاء حضرا كان أو سػرا قصقرا  :الشرط الثاين

لحرث أو احتطاب وكحقهؿا وال يؿؽـف حؿؾ  فؿـ خرجمباح،  أو غقرالسػر 

  .الؿاء معف وال الرجقع لؾقضقء إال بتػقيت حاجتف فؾف التقؿؿ وال إطادة طؾقف

 صٛض تبٝح ايتُِٝ َع ٚجٛز املا٤:

و  ـ أ2طادة  أو زاد الؿاء طؾك ثؿـ مثؾف يف مؽاكف بلن لؿ يبذل إال بزائد كثقراـ 1

أو خاف باستعؿال الؿاء ـ 5أو لؿـ كػؼتف طؾقف ـ 4أو يحتاجف لف ـ 3ثؿـ يعجزه ب

أو ضرر حرمتف ـ 8أو ضرر رفقؼف ـ 7ضرر بدكف  الؿاء أو خاف بطؾبـ 6ضررا  

أو هالك وكحقه ـ 16أو ضرر مالف بعطش أو مرضـ 9 زوجتف أو امرأة مـ أقاربف
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أو مرض أو هالك وكحقه  ـ 12رر مالف بعطش أو ضـ 11كخقفف أو امرأة مـ أقاربف 

 .كخقفف باستعؿالف تلخر الربء أو بؼاء أثر شقـ يف جسده

 :ًٜٚعّ ؾطا٤

طـ  فاضالبشرط أن يؽقن ودلق بثؿـ مثؾ أو زائد يسقرا ـ 3وحبؾ ـ 2ماء ـ 1

 .حاجتف

 : ًٜٚعّ اغتعاض٠

قبقل ثؿـف وـ 5هبة قبقل الؿال وـ 4وقبقل الؿاء قرضا ـ 3والدلق ـ 2الحبؾ ـ 1

 .وفاء قرضا إذا كان لف

 .لعطشان ولق كجساالؿاء  ويجب بذل

 ضابط:

 ومـ وجد ماء يؽػل بعض صفره مـ حدث أكرب أو أصغر  تقؿؿ بعد استعؿال

 .وال يتقؿؿ قبؾفالؿاء 
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 ضابط: 

كان طؾك بدكف كجاسة وهق محدث غسؾ الـجاسة وتقؿؿ لؾحدث بعد غسؾفا مـ و

 فقغسؾفا أوال ثؿ يتقؿؿ. بفوكذلؽ لق كاكت الـجاسة يف ثق

  : َٚٔ جطح

، فنن تضرر بالؿسح تقؿؿ تقؿؿ لفثؿ تضرر بغسؾ الجرح مسحف بالؿاء غسؾ فنن 

ولؿا يتضرر بغسؾف مؿا قرب مـف وغسؾ الباقل فنن لؿ يتضرر بؿسحف وجب لف 

 .وأجزأ

 :ٚإشا نإ جطذ٘ ببعض أعضا٤ ٚض٥ٛ٘ يعَ٘ إشا تٛضأ

ومراطاة الؿقاالة فقعقد ـ 2ـد غسؾف لق كان صحقحا مراطاة الرتتقب فقتقؿؿ لف طـ 1 

فال ترتقب فقف وال  ةبخالف غسؾ الجـاب طـد كؾ تقؿؿبالقضقء غسؾ الصحقح 

 .مقاالة
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 :ع٢ً َٔ عسّ املا٤ إشا زخٌ ٚقت ايصال٠ ٚجيب

رحؾف ما ب الؿاء يف رحؾف بلن يػتش يف لم يتم العثور على إدخاالت فهرسة.صؾـ 1

قربة بلن يـظر وراءه وأمامف وطـ يؿقـف وطـ صؾبف ويف ـ 2يؿؽـ أن يؽقن فقف 

ويطؾبف مـ رفقؼف فنن تقؿؿ ـ 3شؿالف فنن رأى ما يشؽ معف يف الؿاء قصده فاستربأه 

بداللة ثؼة إذا كان قريبا طرفا  ويؾزمف صؾبفـ 4قبؾ صؾبف لؿ يصح ما لؿ يتحؼؼ طدمف 

 .لؿختار أو رفؼة أو طؾك كػسف أو مالفاالصالة  ولؿ يخػ فقت وقت

 :ٚال ٜتُِٝ

 :إال مع وجقد الؿاء وقت فرض خقف فقتلـ و2لخقف فقت جـازة ـ 1

أو طؾؿ أن الـقبة التصؾ ـ 2 تقؿؿ إذا وصؾ مسافر إلك الؿاء وقد ضاق الققتـ 1 

 تقؿؿ.أو طؾؿف قريبا وخاف فقت الققت إن قصده ـ 3 الققت تقؿؿ إلقف إال بعد

 َػأي١:

مـ باع الؿاء أو وهبف بعد دخقل الققت ولؿ يرتك ماء يتطفر بف حرم ولؿ يصح و

  .العؼد ثؿ إن تقؿؿ وصؾك لؿ يعد إن طجز طـ رده
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 :يهٔ ؾإٕ نإ قازضا ع٢ً املا٤ 

أو جفؾف بؿقضع يؿؽـف استعؿالف وتقؿؿ  وصؾك أطاد ألن ـ 2كسل قدرتف طؾقف ـ 1

 .الـسقان ال يخرجف طـ كقكف واجبا

 ٜعٝس ؾٝٗا: صٛضتني ال

أو ضؾ طـ مقضع بئر كان ـ 2وقد صؾبف بف وأما مـ ضؾ طـ رحؾف والؿاء ـ 1

 .يعرففا وتقؿؿ وصؾك فال إطادة طؾقف ألكف حال تقؿؿف لؿ يؽـ واجدا لؾؿاء

 فصو اىٍْح يف اىرٌٍَ
 اي١ٝٓ يف ايتُِٝ هلا مخؼ صٛض:

ـ 2 جؿقعأو غسال أجزأ طـ ال وإن كقى بتقؿؿف أحداثا متـقطة تقجب وضقءاـ 1

األصغر أو كقى بتقؿؿف الحدثقـ ـ 3 ه كبقل وغائط وريحوكذا لق كقى أحدها أجزأ

أو ـ 5كقة األصغر طـ األكرب وال األكرب طـ األصغر وال يؽػل ـ 4ه أجزأواألكرب 

كقى بتقؿؿف كجاسة طؾك بدكف تضره إزالتفا أو طدم ما يزيؾفا بف أو خاف بردا ولق 

ما أمؽـ وجقبا أجزأه  الـجاسة ء بعد تخػقػحضرا مع طدم ما يسخـ بف الؿا

 .أو حبس يف مصر فؾؿ يصؾ لؾؿاء أو حبس طـف الؿاء فتقؿؿ أجزأه، التقؿؿ لفا
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 َػأي١ ؾاقس ايطٗٛضٜٔ يػببني:

وكذا مـ بف ـ 2أو طدم الؿاء والرتاب كؿـ حبس بؿحؾ ال ماء بف وال تراب ـ 1

 .قروح ال يستطقع معفا لؿس البشرة بؿاء وال تراب

 ِ ؾاقس ايطٗٛضٜٔ:ذه

ولؿ يعد ألكف أتك بؿا أمر بف فخرج مـ ـ 2صؾك الػرض فؼط طؾك حسب حالف ـ 1

وال يزيد طؾك ما يجزئ يف الصالة فال يؼرأ زائدا طؾك الػاتحة وال يسبح ـ 3طفدتف 

غقر مرة وال يزيد يف صؿلكقـة ركقع أو سجقد وجؾقس بقـ السجدتقـ وال طؾك ما 

 الصالة. يف جاسةصالتف بحدث وك وتبطؾ، يجزئ يف التشفديـ

 ضابط:

 بؿاء أو تراب.متطفرا فاقد الطفقريـ وال يمم 

 ؾطٚط ايرتاب مخػ١:

ويجب التقؿؿ برتاب فال يجقز التقؿؿ برمؾ وجص وكحقت الحجارة وكحقها ـ 1

وإن تقؿؿ جؿاطة  ،صفقر فال يجقز برتاب تقؿؿ بف لزوال صفقريتف باستعؿالفـ 2
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أن  ويعتربـ 3 لق تقضئقا مـ حقض واحد يغرتفقن مـفمـ مؽان واحد جاز كؿا  

وأن يؽقن غقر محرتق فال يصح بؿا دق ـ 4يؽقن مباحا فال يصح برتاب مغصقب 

وأن يؽقن لف غبار فؾق تقؿؿ طؾك لبد أو ثقب أو بساط أو ـ 5مـ خزف وكحقه 

أو شجر أو خشب أو طدل  الحققان حصقر أو حائط أو صخرة أو حققان أو برذطة

وإن اختؾط الرتاب بذي غبار غقره كالـقرة . وكحقه مؿا طؾقف غبار صحشعقر 

 .خالطف صاهر ءفؽؿا

 عث:

، هذا وجف يف الؿذهب صفقر فال يجقز برتاب تقؿؿ بف لزوال صفقريتف باستعؿالف

والقجف الثاين: يجقز استعؿال الرتاب الؿستعؿؾ، قال يف اإلكصاف: طؾك أصح 

 القجفقـ. 



 

 

82 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 فصو يف فسٗض اىرٌٍَ
 أضبع١:ؾطٚض ايتُِٝ ٚ

بقـ مسح القجف  الرتتقبـ 3 مسح يديف إلك كقطقفـ 2الػرض  .مسح وجففـ 1

يمخر مسح القديـ بحقث يجػ القجف لق كان  الؿقاالة بقـفؿا بلن الـ 4 والقديـ

 .مغسقال

 :العٔ ذسث ايتُِٝ عٔ ذسث أصػط ؾطضإ يفايرتتٝب ٚاملٛاال٠: ؾ

 . قؿؿ مبـل طؾك صفارة الؿاءأو كجاسة ببدن ألن التـ 2 أكربـ 1 

 َػح ةثالةث١ أؾٝا٤: ٜٚهطٙ 

 .أكػ وداخؾـ 3ج وداخؾ فؿ ـ 2ما تحت شعره ولق خػقػا ـ 1 

 نٝؿ١ٝ اي١ٝٓ يف ايتُِٝ:

وتشرتط الـقة لؿا يتقؿؿ لف كصالة أو صقاف أو غقرهؿا مـ حدث أو غقره كـجاسة 

 :طؾك بدكف فقـقي
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و طـ غسؾ ـ أ2أو أحدهؿا  جداواستباحة الصالة مـ الجـابة والحدث إن ـ 1 

بعض بدن الجريح وكحقه ألهنا صفارة ضرورة فؾؿ ترفع الحدث فال بد مـ التعقـ 

  .تؼقية لضعػف

 اي١ٝٓ اييت ال ػعئ يف ايتُِٝ: 

كقى الحدث األصغر أو األكرب أو ـ أو 2، فؾق كقى رفع الحدث لؿ يصحـ 1

 .ؾػةالـجاسة بالبدن لؿ يجزئف طـ اآلخر ألهنا أسباب مخت

 اي١ٝٓ اييت ػعئ:

 .وإن كقى جؿقعفا جاز وكؾ واحد يدخؾ يف العؿقم فقؽقن مـقياـ 1

 صٛض يف اي١ٝٓ يف ايتُِٝ: 

وال تابع لؿـقي، يصؾ بف فرضا ألكف لقس بؿـقي ؿ بتقؿؿف كػال ل وإن كقىـ 1

أو كقى استباحة الصالة وأصؾؼ فؾؿ ـ 2 طفارة الؿاء ألهنا ترفع الحدثل الفاخ

طؾك الؽػاية وال كذرا ألكف لؿ فرض وال كػال لؿ يصؾ بف فرضا ولق يعقـ فرضا 

 .وإن كقى استباحة فرض  صؾك كؾ وقتف فروضا وكقافؾـ 3 يـقه وكذا الطقاف
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 :ؾُٔ ٣ْٛ ؾ٦ٝاقاعس٠: 

 .ودوكفـ 3ومثؾف ـ 2استباحف ـ 1 

 تطتٝب ايعبازات: 

ـ 6فطقاف فرض ـ 5فصالة كافؾف ـ 4فػرض كػاية ـ 3فـذر ـ 2فلطاله فرض طقـ ـ 1 

 .فؾبث بؿسجدـ 9فؼراءة قرآن ـ 8فؿس مصحػ ـ 7فطقاف كػؾ 

 َبطالت ايتُِٝ أضبع١:

بخروج الققت أو دخقلف ولق كان التقؿؿ لغقر صالة ما لؿ  ويبطؾ التقؿؿ مطؾؼاـ 1

أو كقى الجؿع يف وقت ثاكقة مـ يباح لف فال يبطؾ ب ـ يف صالة الجؿعة أ ـ يؽـ 

ويبطؾ ـ 2ألن الققتقـ صارا كالققت القاحد يف حؼف تقؿؿف بخروج وقت األولك 

وطـ حدث أكرب بؿقجباتف ألن البدل  التقؿؿ طـ حدث أصغر بؿبطالت القضقء

الحقض  لحقض أو كػاس لؿ يبطؾ بحدث غقرالتقؿؿ لف حؽؿ الؿبدل وإن كان 

الؿاء ال إن وجد  الؿاء إن كان تقؿؿ لعدم ويبطؾ التقؿؿ بقجقد الؿاءـ 3والـػاس 

ولق صؾك طؾقف يؿؿ ويغسؾ مقت ، فال تجب إطادهتا وكذا الطقاف الصالة بعد
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ؿبقح مـ مرض وكحقه  ولق يف العذر الوبزوال ـ 4الصالة طؾقف بعد غسؾف  وتعاد 

 ا.الصالة فقتطفر ويستلكػف

 يثالةث١: ملدتاضاايتُِٝ آخط ايٛقت األٚىل ٚ

  .ألمرانولؿـ استقى طـده اـ 3قجقده بالعالؿ  أوـ 2 لراجل الؿاءـ 1

 فصو يف صفح اىرٌٍَ
 :ايتُِٝ ١ٚصؿ

فتجب مع الذكر  فقؼقل بسؿ اهلل وهل هـا كقضقء ثؿ يسؿلـ 2 أن يـقيـ 1

ويضرب الرتاب بقديف مػرجتل األصابع لقصؾ الرتاب ـ 3وتسؼط سفقا وجفال 

فقضع يديف طؾقف  ولق كان الرتاب كاطؿا، واحدة ةإلك ما بقـفؿا بعد كزع خاتؿ ضرب

و يؿسح كػقف ـ 5 يؿسح وجفف بباصـ أصابعفـ ثؿ 4 أجزأه قديفب بالرتا وطؾؼ

واستقعاب  مسح وجفف بقؿقـف ويؿقـف بقساره أو طؽس صح براحتقف استحبابا فؾق

ويخؾؾ أصابعف لقصؾ ـ 6 القجف والؽػقـ واجب سقى ما يشؼ وصقل الرتاب إلقف

  .الرتاب إلك ما بقـفؿا ولق تقؿؿ بخرقف أو غقرها جاز
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أو أمره طؾقف ومسحف بف  وصؿد لؾريح حتك طؿت محؾ الػرض بالرتاب ولق كقى

 لعدم الـقة. صح ال إن سػتف الريح بال تصؿقد فؿسحف بف

 تاب إشاىح اىْداظح احلنٍَح

الـجاسة لغة: واصطالحا: كؾ طقـ حرم تـاولفا طؾك اإلصالق مع إمؽاكف ال 

قذر مخصقص  لحرمتفا وال لستؼذارها وال لضرر يف بدن وال طؼؾ، وشرطا:

 يؿـع جـسف الصالة كالبقل.

 ايٓحاغ١ تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ كجاسة حؽؿقة.2ـ كجاسة طقـقة 1 

 الـجاسة العقـقة: كؾ طقـ جامدة حؽؿ بـجاستف وال تطفر بحال كالؽؾب.

 الـجاسة الحؽؿقة: أن ترد طقـ كجسة طؾك مؽان صاهر.

 يتطٗري ايٓحاغات أضبع ططم:

سؾ الـجاسات كؾفا ولق مـ كؾب أو مـ خـزير إذا الطريؼة األولك: يجزئ يف غ

كاكت طؾك األرض وما اتصؾ هبا مـ الحقطان واألحقاض والصخقر غسؾة 
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واحدة تذهب بعقـ الـجاسة ويشرتط: أن يذهب لقهنا وريحفا فنن لؿ يذهب  

الؾقن والريح لؿ تطفر ما لؿ يعجز وكذا تطفر إذا غؿرت بؿاء الؿطر والسققل 

ة إلزالتفا وإكؿا اكتػك بالؿرة دفعا لؾحرج والؿشؼة فنن كاكت لعدم اطتبار الـق

الـجاسة ذات أجزاء متػرقة كالرمؿ والدم الجاف والروث واختؾطت بلجزاء 

األرض لؿ تطفر بالغسؾ بؾ بنزالة أجزاء الؿؽان بحقث يتقؼـ زوال أجزاء 

 الـجاسة.

ى الغسالت الطريؼة الثاكقة: ويجزئ يف كجاسة طؾك غقر أرض سبع غسالت إحد

 برتاب  واألولك أن تؽقن األولك برتاب صفقر يف كجاسة:

 ـ أو تقلد مـ أحدهؿا.4ـ وما تقلد مـفؿا 3ـ وخـزير 2ـ كؾب 1 

 ويشرتط: ماء يقصؾ الرتاب إلك الؿحؾ ويستقطبف بف إال فقؿا يضر فقؽػل مسؿاه.

يف  ويجزئ طـ الرتاب أشـان وكحقه كالصابقن والـخالة ويحرم استعؿال مطعقم

 إزالة الـجاسة.

الطريؼة الثالثة: ويجزئ يف كجاسة غقر الؽؾب والخـزير أو ما تقلد مـفؿا أو تقلد 

مـ أحدهؿا سبع غسالت بال تراب بؿاء صفقر ولق غقر مباح بشرط: إن أكؼت 
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وإال فحتك تـؼل مع حت وقرص لحاجة وطصر مع إمؽان كؾ مرة خارج الؿاء 

أو تثؼقؾف كؾ غسؾة حتك يذهب أكثر ما فقف مـ فنن لؿ يؿؽـ طصره فبدقف وتؼؾقبف 

الؿاء، وطـف ثالث غسالت، وطـف تؽاثر بالؿاء مـ غقر طدد واختارها الؿقفؼ 

 وتؼل الديـ.

 ٚال ٜضط بكا٤:

 ـ أو الؾقن والريح معا طجزا.3ـ أو ريح 2ـ لقن 1 

وما تـجس بغسؾة يغسؾ طدد ما بؼل بعدها مع تراب يف كحق كجاسة كؾب إن لؿ 

استعؿؾ الرتاب، وطـف ثالث غسالت، وطـف مرة واحدة اختاره الؿقفؼ وتؼل يؽـ 

 الديـ.

 ٚال ٜطٗط َتٓحؼ ٚيٛ أضضا:

ـ أو ذيؾ امرأة 6ـ أو حذاء 5ـ ولق أسػؾ خػ 4ـ وال دلؽ 3ـ وال ريح 2ـ بشؿس 1

ـ وال يطفر 8ـ وال صؼقؾ بؿسح، والصؼقؾ: الشلء األمؾس كسقػ وسؽقـ 7

ـجاسة ودخاهنا وغبارها وبخارها ودود جرح متـجس باستحالة فرماد ال

 وصراصر كـػ وكؾب وقع يف مالحة فصار مؾحا وكحق ذلؽ كجس إال اثـقـ: 
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ـ الخؿرة إذا اكؼؾبت خال بـػسفا أو بـؼؾ ال لؼصد تخؾقؾ ودهنا مثؾفا يطفر 1 

بطفارهتا ألن كجاستفا لشدهتا الؿسؽرة وقد زالت كالؿاء الؽثقر إذا زال تغقره 

 والعؾؼة إذا صارت حققاكا صاهرا.ـ 2بـػسف 

والخؾ الؿباح أن يصب طؾك العـب أو العصقر خؾ قبؾ غؾقاكف حتك ال يغؾل، 

 ويؿـع غقر خالل مـ إمساك الخؿرة لتتخؾؾ.

 األؾٝا٤ اييت ال ميهٔ تطٗريٖا غت١: 

ـ أو 3ـ أو تـجس دهـ مائع 2ـ فنن خؾؾت أو كؼؾت لؼصد التخؾقؾ لؿ تطفر 1

ـ أو سؽقـ 6ـ أو إكاء تشرب الـجاسة 5ـجس باصـ حب ـ أو ت4تـجس طجقـ 

 سؼل الـجاسة لؿ يطفر ألكف ال يتحؼؼ طـد الغسؾ وصقل الؿاء إلك جؿقع أجزائف.

 َػا٥ٌ:

صاهر فنن  وإن كان الدهـ جامدا ووقعت فقف كجاسة ألؼقت وما حقلفا والباقل

  .حرم ولؿ يـضبط ت الـجاسة بالدهـ الجامداختؾط

سة يف بدن أو ثقب أو بؼعة ضقؼة وأراد الصالة غسؾ وإن خػل مقضع كجا

وجقبا حتك يجزم بزوال الـجس ألكف متقؼـ فال يزول إال بقؼقـ الطفارة فنن لؿ 
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يعؾؿ جفتفا مـ الثقب غسؾف كؾف وإن طؾؿفا يف أحد كؿقف وال يعرفف غسؾفؿا 

 .ويصؾل يف فضاء واسع حقث شاء بال تحر

، وهق الم لؿ يلكؾ الطعام لشفقة بـضحفويطفر بقل وقلء غالطريؼة الرابعة: 

كغائطف  بقلف وققئف فنن أكؾ الطعام غسؾ، غؿره بالؿاء وال يحتاج لؿرس وطصر

 الذكر واألكثك والخـثك وكبقل األكثك والخـثك فقغسؾ كسائر الـجاسات ولعاب

 .صاهر

 ايٓحاغات اييت ٜعؿ٢ عٓٗا:

يسقر دم كجس ولق حقضا ؿطعقم طـ الويف غقر ـ 2 اتؿائعاليف غقر ـ أن تؽقن 1

وطـ يسقر ققح و طـ يسقر صديد مـ حققان صاهر ال كجس  أو كػاسا أو استحاضة

 إال: دبر وال إن كان مـ سبقؾ قبؾ أو

 ـ واالستحاضة لؾؿشؼة.3ـ والـػاس 2ـ الحقض 1 

 ؾطٚط: بثالةث١ٜٚعؿ٢ عٔ أةثط اغتحُاض ـ 2 

 ثر االستجؿار صاهر.، وطـف أواستقػاء العددـ 3بعد اإلكؼاء ـ 2بؿحؾف ـ 1 
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 .أكثر كؾ أحد بحسبف ويضؿ متػرق بثقب الكػس والقسقر ماال يػحش يف  

 ايسَا٤ ايطاٖط٠ مخػ١: 

ك ودم الشفقد طؾـ 3كػس لف سائؾة كالبؼ والؼؿؾ  ما الدم وـ 2ودم السؿؽ ـ 1

طروقف ولق ضفرت الدم الذي يبؼك وـ 5يبؼك يف الؾحؿ  الدم الذيوـ 4 جسده

 .حؿرتف صاهره

 ؾٝا٤ ايطاٖط٠:األ

كػس لف سائؾة  كالبؼ والعؼرب وهق  وما الـ 2يـجس اآلدمل بالؿقت  والـ 1

يـجس بالؿقت بريا كان أو بحريا فال يـجس الؿاء القسقر  متقلد مـ صاهر ال

ـ 7 وروثف صاهرـ 6ومـل ما يمكؾ لحؿف ـ 5وبقل ما يمكؾ لحؿف ـ 3 بؿقهتؿا فقف

ورصقبة فرج الؿرأة وهق ـ 8وغسؾ رصبف  يستحب فرك يابسفوومـل اآلدمل صاهر 

والبؾغؿ ولق أزرق ـ 12والؿخاط ـ 11والريؼ ـ 16العرق ـ و9مسؾؽ الذكر صاهر 

وسمر الفرة وما دوهنا يف الخؾؼة صاهر غقر ـ 14وما سال مـ الػؿ وقت الـقم ـ 13

 أي غقر محػقضة فقؽره سمرها.غقر دجاجة مخالة ، مؽروه

 .الؼط :والفر، وشرابفبؼقة صعام الحققان : والسمر
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أو صػؾ وكحقهؿا كجاسة ثؿ شرب ولق قبؾ أن يغقب مـ مائع لؿ  الفروإن أكؾ 

 .يمثر لعؿقم البؾقى ال طـ كجاسة بقدها أو رجؾفا

 ضابط:

 ، وإن خرج مقتا يمثر.دبره يف مائع ثؿ خرج حقا لؿ يمثر ؿولق وقع ما يـض

 اؿْٝٛات اييت تٓضِ زبطٖا:

 ـ الػلر.2ـ الضػدع 1 

 اؿْٝٛات ايٓحػ١ أضبع١:

والحؿار األهؾل ـ 3وسباع الطقر ـ 2وسباع البفائؿ التل هل أكرب مـ الفر خؾؼة ـ 1

 .والبغؾ مـ الحؿار األهؾل ال القحشل كجسة وكذا جؿقع أجزائفا وفضالهتاـ 4

 عث:

وطـف الحؿار األهؾل صاهر اختارها الؿقفؼ قال الؿرداوي وهق الصحقح  

 ف السباع كؾفا صاهرة.واألققى دلقال، وطـ
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 ايطٚاٜات يف املصٖب: 

ـ أن الحققكات كؾفا صاهرة إال 2ـ أن الحققكات كؾفا صاهرة إال الؽؾب والخـزير 1

ـ أن الحققكات كؾفا صاهرة إال الؽؾب والخـزير 3الؽؾب والخـزير والسباع 

 والسباع والحؿار األهؾل.

 تاب احلٍط 

بؾة يخرج مـ قعر الرحؿ يف أوقات شرطا دم صبقعة وج، والسقالن :لغةالحقض 

 .معؾقمة خؾؼف اهلل لحؽؿة غذاء القلد وتربقتف

 ظَٔ اؿٝض:

حقض قبؾ تسع سـقـ فنن رأت دما لدون ذلؽ فؾقس بحقض ألكف لؿ يثبت  الـ ف1

وال حقض بعد ـ 2إن صؾح فحقض تسع سـقـ بعدإن رأت دما يف القجقد و

فنن ، وال حقض مع حؿؾـ 3 فرق بقـ كساء العرب وغقرهـ وال، خؿسقـ سـة

 :رأت دما ففق دم فساد
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ويستحب أن تغتسؾ طـد ـ 3 وال يؿـع زوجفا مـ وصئفاـ 2 ال ترتك لف العبادةـ 1  

قبؾ والدهتا بققمقـ أو ثالثة مع أمارة فـػاس الحامؾ أن تراه  :إال دم الػساد اكؼطاع

 ة الـػاس.مدبف وال تـؼص 

 َس٠ اؿٝض:

وغالب ـ 3 أكثر الحقض خؿسة طشر يقما بؾقالقفاـ و2 وأقؾ الحقض يقم ولقؾةـ 1

 .الحقض ست لقال بليامفا أو سبع لقال بليامفا

 ايطٗط بني اؿٝضتني:

كثر الطفر بقـ ألوال حد ـ 2وأقؾ الطفر بقـ الحقضتقـ ثالثة طشر يقما ـ 1

 .غالبف بؼقة الشفرـ و3تحقض أصال  الحقضتقـ ألكف قد وجد مـ ال

 ضابط:

تتغقر معف قطـة احتشت هبا وال يؽره  ض خؾقص الـؼاء بلن الوالطفر زمـ حق

 .إن اغتسؾت الطفر وصمها زمـ
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 يصح الصقم والصالة والـػساء الصقم ال الصالة إجؿاطا وال وتؼضل الحائض 

 .مـ الحائض بؾ يحرمان طؾقفا

 احملطَات ع٢ً اؿا٥ض غبع١:

والؾبث يف ـ 6آن وقراءة الؼرـ 5الطقاف ـ 4ـ الطالق 3ـ الصقم 2ـ الصالة 1 

 .ويحرم وصمها يف الػرجـ 7إن أمـت تؾقيثف بشرط: الؿسجد ال الؿرور بف 

 أضبع١ ؾطٚط:إال ملٔ ب٘ ؾبل ب 

ـ إذا لؿ يؽـ لف 3ـ وال يـدفع إال بالقطء يف الػرج 2ـ تشؼؼ أكثقف إذا لؿ يجامع 1 

 ـ وال يستطقع طؾك زوجة أخرى.4زوجة غقرها 

 الشبؼ: هق شدة الشفقة.

 ايٛط٤ املٛجب يًهؿاض٠ يف اؿٝض:ؾطٚط 

 الدم وأما بعد اكؼطاع الدم وقبؾ الغسؾ يحرم وال كػارة قبؾ اكؼطاعـ 2ن أولج ـ إ1

ولق بحائؾ أو مؽرها أو كاسقا أو مطؾؼا  حشػتفـ إذا أولج 4مـ يجامع مثؾف ـ 3

 .جاهال
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 نؿاض٠ ٚط٤ اؿا٥ض ٚايٓؿػا٤:

راد بالديـار مثؼال مـ الذهب مضروبا فعؾقف ديـار أو كصػف طؾك التخققر كػارة والؿ

 .أو غقره أو ققؿتف مـ الػضة فؼط كان

يف التحريؿ  وتسؼط بعجزه وامرأة مطاوطة كرجؾولجؿاطة ويجزئ لقاحد 

 والؽػارة.

 :ٚ جيٛظ إٔ ٜػتُتع َٔ اؿا٥ض

والقطء دون الػرج ألن الؿحقض ـ 4والؾؿس ـ 3مـ الؼبؾة ـ 2بؿا دون الػرج ـ 1

وإذا أراد وصلها الػرج،  ويسـ سرت فرجفا طـد مباشر غقر، اسؿ لؿؽان الحقض

 ققلفا. فادطت حقضا مؿؽـا قبؾ

 :ٚإشا اْكطع زّ اؿٝض أٚ ايٓؿاؽ ٚمل تػتػٌ مل ٜبح غري

 طالق.والـ 2الصقام ـ 1 

فنن طدمت الؿاء تقؿؿت وحؾ وصمها وتغسؾ الؿسؾؿة الؿؿتـعة قفرا وال كقة هـا  

 .ويـقي طـ مجـقكة غسؾت كؿقتكالؽافرة لؾعذر وال تصؾل بف 
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 فصو يف ادلثردأج 

 الؿبتدأة: هل التل جاءها الحقض أول مرة.

 أذٛاٍ املبتسأ٠: 

والؿبتدأة يف زمـ يؿؽـ أن يؽقن حقضا وهل التل رأت الدم ولؿ الحالة األولك: 

أو  ةولق حؿر فوكحقهؿا بؿجرد رؤيت تدع الصالة والصقام: فتؽـ حاضت  تجؾس

ألكف آخر حقضفا حؽؿا  احتقاصا ثؿ تغتسؾ، الحقض يقم ولقؾةصػرة أو كدرة أقؾ 

فنن اكؼطع دمفا ألكثر الحقض خؿسة طشر يقما فؿا ، تقصل وتصؾل وتصقم وال

اغتسؾت طـد اكؼطاطف  أيضا وجقبا لصالحقة أن يؽقن حقضا الخؿسة طشر  دون 

ولؿ  وتػعؾ كذلؽ يف الشفر الثاين والثالث فنن تؽرر الدم ثالث يف ثالثة أشفر

طادهتا ففق كؾف حقض وتثبت طادهتا فتجؾس يف الشفر الرابع طدد وزمـا  يختؾػ

تثبت بدون ثالث وتؼضل ما وجب فقف ما صامت فقف مـ واجب وكذا ما  وال

 .صافتف أو اطتؽػتف فقف

 :ٚإٕ

 .قبؾ التؽرار لؿ تؼضبالسـ  أو أيستـ 2ارتػع حقضفا ولؿ يعد ـ 1 
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 فصو يف ادلعرحاظح

سقالن  :وإن جاوز الدم أكثر الحقض ففل مستحاضة واالستحاضةقة: الحالة الثاك

 .الدم يف غقر وقتف مـ العرق العاذل مـ أدكك الرحؿ دون قعره

فنن كان لفا تؿققز بلن كان بعض دمفا أحؿر وبعضف أسقد ولؿ يجاوز األسقد أكثر 

تـا وكذا إذا كان بعضف ثخقـا أو مـا. الحقض ولؿ يـؼص طـ أقؾف فاألسقد حقضف

وصؾح حقضا تجؾسف يف الشفر الثاين ولق لؿ يتؽرر أو يتقال واألحؿر والرققؼ 

  .وغقر الؿـتـ استحاضة تصقم فقف وتصؾل

وإن لؿ يؽـ دمفا متؿقزا قعدت طـ الصالة وكحقها أقؾ الحقض الحالة الثالثة: 

سبعا  الحقض ستا أو غالبيف الشفر الرابع مـ كؾ شفر حتل يتؽرر ثالثا فتجؾس  

مـ كؾ شفر مـ أول وقت ابتدئفا إن طؾؿتف وإال فؿـ أول كؾ كعادة قرابتفا حر بت

 هاللل شفر 

 أذٛاٍ املػتراض١ املعتاز٠:

 :الؿستحاضة الؿعتادة التل تعرفالحالة األولك: 

 .صفرها مـفوقت وـ 3ووقت حقضفا ـ 2شفرها ـ 1 
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تسؾ بعدها ثؿ تغألن العادة أققى مـ التؿققز كاكت  مؿقزة تجؾس طادهتا فنن  

 .وتصؾل

يـؼص الدم األسقد وكحقه طـ  وإن كسقت طادهتا طؿؾت بالتؿققز الصالح بلن ال

 ر ثالثة أشفر.يزيد طؾك خؿسة طشر ولق تـؼؾ أو لؿ يتؽر يقم ولقؾة وال

غالب الحقض تجؾسف تجؾس فنن لؿ يؽـ لفا تؿققز صالح وكسقت طدده ووقتف ف

ف وإال فؿـ أول كؾ هاللل  مـ أول كؾ مدة طؾؿ الحقض فقفا وضاع مقضع

الحقض الـاسقة لعدده فتجؾس غالب الحقض يف مقضعف وإن  كالعالؿة مقضع

طؾؿت الؿستحاضة طدد أيام حقضفا وكسقت مقضعف مـ الشفر ولق كان مقضعف 

مـ الشفر يف كصػف جؾست أيام طادهتا مـ أولف أي أول الققت الذي كان الحقض 

ة لفا والتؿققز  فتجؾس مـ أول وقت ابتدئفا يلتقفا فقف كؿـ أي كؿبتدأة ال طاد

 .طؾك ما تؼدم

 َػا٥ٌ:

أو ـ 2 حقضفا خؿسة مـ كؾ شفر فقصقر ستة ومـ زادت طادهتا مثؾ أن يؽقنـ 1

تؼدمت مثؾ أن تؽقن طادهتا مـ أول الشفر فرتاه يف آخره أو تلخرت طؽس التل 
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طـ العادة قبؾ  قبؾفا فؿا تؽرر مـ ذلؽ ثالثا  ففق حقض وال تؾتػت إلك ما خرج

تؽرره كدم الؿبتدأة الزائد طؾك أقؾ الحقض فتصقم فقف وتصؾل قبؾ التؽرار 

وتغتسؾ طـد اكؼطاطف ثاكقا فنذا تؽرر ثالثا صار طادة فتعقد ما صامتف وكحقه مـ 

فرض وما كؼص طـ العادة صفر فنن كاكت طادهتا ستا فاكؼطع لخؿس اغتسؾت 

اد يف أيام طادهتا كؿا لق كاكت طشرا فرأت طـد اكؼطاطف وصؾت ألهنا صاهرة وما ط

الدم ستا ثؿ اكؼطع يقمقـ ثؿ طاد يف التاسع والعاشر جؾستف  فقفؿا ألكف صادف 

 .زمـ العادة كؿا لق لؿ اكؼطع

 ضابط:

 .والصػرة والؽدرة يف زمـ العادة حقض فتجؾسفؿا ال بعد العادة ولق تؽررتا

 تًؿٝل اؿٝض:

ؾغ أو أقؾ أو أكثر كؼاء فالدم حقض حقث ب دما ويقماومـ رأت يقما أو أقؾ أو أكثر 

 :مجؿقطف أقؾ الحقض والـؼاء صفر

ويؽره وصمها فقف ما لؿ يعرب أي يجاوز ـ 4، وتصؾلـ 3وتصقم ـ 2تغتسؾ فقف ـ 1

  ، فرتد إلك العادة ثؿ التؿققز ثؿ متحقرة.مجؿقطفؿا أكثر الحقض فقؽقن استحاضة
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 تؿاب٘ يف األذهاّ: 

أو جرح ـ 5أو ريح ـ 4أو مذي ـ 3وكحقها مؿـ بف سؾس بقل ـ 2والؿستحاضة ـ 1

 .أو رطاف دائؿـ 6يرقل دمف  ال

 املػتراض١ هلا غت١ أذهاّ:

وتعصبف طصبا يؿـع الخارج حسب ـ 2تغسؾ فرجفا إلزالة ما طؾقف مـ الحدث ـ 1

ة الغسؾ ر صؾك حسب حالف وال يؾزم إطاداإلمؽان فنن لؿ يؿؽـ طصبف كالباسق

لدخقل  وقت كؾ صالة  وتتقضلـ 3العصب يف صالة إن لؿ يػرط لؽؾ  والعصب

لؿ  وتصؾل ما دام الققت فروضا وكقافؾ فنن لؿ يخرج شلءـ 4إن خرج شلء 

وال تقصل الؿستحاضة إال مع خقف العـت مـف أو مـفا وال كػارة ـ 5 يجب القضقء

  .ويستحب غسؾ الؿستحاضة لؽؾ صالةـ 6فقف 

 ضابط:

ألكف  طؾقف القضقء والصالة ـا يتسع لؾقضقء والصالة تعقـوإن اطتقد اكؼطاطف زم

ومـ يؾحؼف السؾس قائؿا صؾك قاطدا أو راكعا أو ساجدا ، أمؽـ االتقان هبا كامؾة

 .يركع ويسجد
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 فصو يف أحناً اىْفاض

ـػس وهق الخروج مـ الجقف أو مـ كػس اهلل كربتف أي تمـ ال :الـػاس لغة

لؾقالدة وبعدها وهق بؼقة الدم الذي احتبس  هق دم ترخقف الرحؿ، وشرطا: فرجفا

  .يف مدة الحؿؾ ألجؾف

 :ايٓؿاؽ ٜٚثبت ذهِ

 ، وأقؾف واحد وثؿاكقن يقما وغالبف تسعقن يقما.شلء فقف خؾؼ اإلكسانقضع ب 

 بسا١ٜ ايٓؿاؽ:

 فـػاسكللؿ وأول مدتف مـ القضع وما رأتف قبؾ القالدة بققمقـ أو ثالثة بنمارة 

 تعده مـ األربعقـ.

 َس٠ ايٓؿاؽ:

وإن ـ 3 والحد ألقؾف ألكف لؿ يرد تحديدهـ 2 وأكثر مدة الـػاس أربعقن يقماـ 1

جاوز الدم األربعقـ وصادف طادة حقضفا ولؿ يزد أو زاد وتؽرر فحقض إن لؿ 

 .وال يدخؾ حقض واستحاضة يف مدة كػاسالحقض  يجاوز أكثر
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 :قبٌ اْكضا٤ أنثطٙ َٚت٢ طٗطت 

وصامت كسائر الطفارات كالحائض إذا اكؼطع ـ 3 وصؾتـ 2تطفرت اغتسؾت ـ 1

 .دمفا يف طادهتا

 ٤ ايٓؿػا٤:ٜٚهطٙ ٚط

، ال تلمـ طقد الدم يف زمـ القطء ااالغتسال ألهنوقبؾ األربعقـ بعد اكؼطاع الدم 

فنن طاودها الدم يف األربعقـ فؿشؽقك فقف كؿا لق لؿ تره ثؿ رأتف فقفا تصقم 

متفا بقؼقـ وسؼقصفا هبذا الدم مشؽقك فقف وتصؾل أي تتعبد ألهنا واجبة يف ذ

، تؼضل الصالة وتؼضل القاجب مـ صقم وكحقه احتقاصا ولقجقبف يؼقـا وال

  .االغتسالوقبؾ األربعقـ بعد اكؼطاع الدم وطـف ال يؽره وطء الـػساء 

 :ٚايٓؿاؽ ناؿٝض

صقم وفقؿا يحرم كالقطء يف الػرج والـ 2فقؿا يحؾ كاالستؿتاع هبا دون الػرج ـ 1

وفقؿا يجب كالغسؾ ـ 3 والطالق بغقر سمالفا طؾك طقض والصالة الطقاف

 .وفقؿا يسؼط بف كقجقب الصالة فال تؼضقفاـ 4والؽػارة بالقطء فقف 
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 األؾٝا٤ اييت خيايـ ايٓؿاؽ ؾٝٗا اؿٝض:

والبؾقغ فقثبت ـ 2 العدة فنن الؿػارقة يف الحقاة تعتد بالحقض دون الـػاسـ 1 

وال يحتسب ـ 3كزال السابؼ لؾحؿؾ س لحصقل البؾقغ باإلبالحقض دون الـػا

  تحسب طؾقف. بؿدة الـػاس طؾك الؿقلك بخالف مدة الحقض

 َٔ ٚيست تٛأَني:

 خروجا وإن ولدت امرأة تقأمقـ يف بطـ واحد فلول الـػاس وآخره مـ أولفؿا

 .بعقن يقما فلكثر فال كػاس لؾثاينكالحؿؾ القاحد فؾق كان بقـفؿا أر

  :ت ْؿػا٤َٚٔ صاض

 .لؿ تؼضال تصؾل وأو بشرب دواء ـ 2بتعديفا بضرب بطـفا ـ 1

 مراب اىصالج 

أققال وأفعال مخصقصة مػتتحة بالتؽبقر مختتؿة  ا:شرط، والدطاء الصالة لغة:

 .بالتسؾقؿ
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الخؿس يف الصؾقات  تجبقبؾ الفجرة بثالث سـقات، و وفرضت لقؾة اإلسراء 

 .كؾ يقم ولقؾة

 صال٠ ةثالةث١:ؾطٚط َٔ ػب عًٝ٘ اي

 :أو طبد أو مبعض إالحر أو أكثك أو خـثك كان  اعاقؾ ذكرـ ال3بالغ ـ ال2ؿسؾؿ ـ ال1

 الصالة ال أداء وال قضاء إجؿاطا. وكػساء فال تجب طؾقفؿاـ 2 ائضاـ ح1

 ايصٟ جيب عًِٝٗ ايكضا٤ أضبع١:

شرب زال طؼؾف بأو ـ 4أو سؽر صقطا أو كرها ـ 3أو إغؿاء ـ 2بـقم  مـ زال طؼؾفـ 1

 مطؾؼا.  دواء

 َػأي١:

متصال طؾك السؽران حتك زمـ جـقن صرأ كالؿسؽر ويؼضل مـ شرب محرما 

 .تغؾقظا طؾقف السؽرب
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 ةثالةث١:ٚال تصح ايصال٠ َٔ 

كافر لعدم ـ و3 يعؼؾ الـقة مؿقز ألكف الصغقر غقر وـ 2 يعؼؾ الـقة مجـقن ألكف الـ 1

الؼضاء إذا أسؾؿ ويعاقب  ك الؽافرال يجب طؾفوال تجب طؾقف ، صحة الـقة مـف

 .طؾقفا وطؾك سائر فروع اإلسالم

 َػأي١:

جؿاطة أو مـػردا  إن صؾك الؽافر طؾك اختالف أكقاطف يف دار اإلسالم أو الحرب

  ا.فؿسؾؿ حؽؿمسجد،  بؿسجد أو غقر

 ٜرتتب ع٢ً اؿهِ باإلغالّ:

 رويدفـ يف مؼابـ 4ويصؾك طؾقف ـ 3ويغسؾ ـ 2تركتف ألقاربف الؿسؾؿقـ ـ 1

مـف  لؿ يؼبؾ ستفزاءوإن أراد البؼاء طؾك الؽػر وقال إكؿا أردت االـ 5 الؿسؾؿقـ

 األذان فؿسؾؿ حؽؿا. وكذا لق أذن ولق يف غقر وقتذلؽ، 
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 :ًٝعّ ٚيٝ٘ؾٜؤَط بٗا صػري يػبع ايصال٠  

الطفارة تعؾقؿف وـ 3 الصالةوتعؾقؿف ـ 2أن يلمره بالصالة لتؿام سبع سـقـ ـ 1

طؾقفا لعشرة  فيضرب وأنـ 5وأن يؽػف طـ الؿػاسد ـ 4أو أكثك لقعتادها ذكرا كان 

 .سـقـ

 ايصيب:ؾإٕ بًؼ 

يف د الصالة بعبؾغ أو ـ 2بلن تؿت مدة بؾقغف وهق يف الصالة ء الصالة أثـاـ يف 1

طـ الػريضة ويعقد التقؿؿ  ئفألهنا كافؾة يف حؼف فؾؿ تجز ة الصالةوقتفا لزمف إطاد

 .واإلسالمـ 2القضقء ـ 1: ال

 ايصال٠: عًٝ٘ ٚحيطّ ع٢ً َٔ ٚجبت

 :إال الصالة أو تلخقر بعضـ 2 تلخقرها طـ وقتفا الؿختار ـ  1

ـ 2لـاوي الجؿع لعذر فقباح لف التلخقر ألن وقت الثاكقة يصقر وقتا لفؿا ـ 1

ولؿشتغؾ بشرصفا الذي يحصؾف قريبا كاكؼطاع ثقبف الذي لقس طـده غقره إذا لؿ 

يف الققت طؾك ققت فنن كان بعقدا طرفا صؾك يػرغ مـ خقاصتف حتك خرج ال

 حالف.
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 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ؾطٚط ايصٟ ال ٜأةثِ بتأخري ايصال٠ ةثالةث١:

ـ أن ال يظـ أن 3 ـ أن يؽقن طازما طؾك فعؾفا2ـ أن يؽقن التلخقر يف الققت 1 

 .وتسؼط بؿقتف ولؿ يلثؿهـاك ماكع كؼتؾ وحقض وغقره، 

 تاضى ايصال٠ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 اركفا تؽاسال.ـ ت2ـ تاركفا جحقدا 1 

 بؿططني:نؿط ايصال٠  َٚٔ جرس ٚجٛب

 .إذا كان مؿـ ال يجفؾف وإن فعؾفا ألكف مؽذب هلل ورسقلف وإجؿاع األمةـ 1

اإلسالم طرف وجقهبا ولؿ يحؽؿ بؽػره ألكف طفد بوإن ادطك الجفؾ كحديث 

 .أصر كػرـ و2ر معذو

 ؾطٚط تهؿري اؾاذس:

 ـ أن يصر طؾك جحقدها.2الصالة ـ أن يدطقه اإلمام أو كائبف لرتك جحقد 1
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 ؾطٚط تهؿري املتهاغٌ:  

ـ أن يضقؼ وقت 3ـ أن يصر طؾك تركفا 2ـ أن يدطقه اإلمام أو كائبف لػعؾ الصالة 1

فنن لؿ يدع لػعؾفا لؿ يحؽؿ بؽػره الحتؿال أكف تركفا لعذر يعتؼد الثاكقة طـفا، 

 ا. ، وطـف ال يؽػر ترك الصالة هتاوكـا، ويؼتؾ حدسؼقصفا لؿثؾف

 ١ أٜاّ بًٝاهلا:ال ٜكتٌ ذت٢ ٜػتتاب ةثالةثٚ

وإذا تركفا هتاوكا فنن تابا وإال ضربت طـؼفؿا والجؿعة ـ 2إذا جحد وجقهبا ـ 1

  .كغقرها

 َٚثٌ تاضى ايصال٠:

ا مـ شروط شرصمـ ترك وـ 2 مـ أركان الصالة مجؿعا طؾقف ترك ركــ مـ 1

 مجؿعا طؾقف. الصالة

 أذهاّ تتعًل بتاضى ايصال٠:

وال ـ 3وال يـبغل السالم طؾقف ـ 2برتكفا حتك يصؾل  طـ تاركفا ويـبغل اإلشاطة ـ1

 .إجابة دطقتف
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 ضابط:

 .ويصقر مسؾؿا بالصالة وال يؽػر برتك غقرها مـ زكاة وصقم وحج هتاوكا وبخال

 تاب األذاُ 

لػجر  الققت إطالم بدخقل وقت الصالة أو قربطا: وشر، اإلطالماألذان لغة: 

 .بذكر مخصقص

 .إطالم بالؼقام إلك الصالة بذكر مخصقص ا:شرطة مصدر أقام، وواإلقام

 بػت١ ؾطٚط: نؿا١ٜ اؾطض ٚاألشإ ٚاإلقا١َ

ـ 5الؿؼقؿقـ يف الؼرى واألمصارـ 4األحرار ـ 3ـ الجؿع 2 طؾك الرجالـ 1

الؿؼتضقات  والؿمداة دونـ 6الخؿس الؿؽتقبة دون الؿـذورة  لؾصؾقات

 الـساءالعبقد وال طؾك الرجؾ القاحد وال طؾك  ال طؾك، والجؿعة مـ الخؿس

 .وال طؾك الؿسافريـ والخـاثك

 ذهِ األشإ يًٓػا٤:

 ـ ورواية يستحب.3ـ ورواية يباح 2ـ رواية يؽره 1
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 األشإ ٚاإلقا١َ يثالةث١: ٜٚػٔ 

 .أو لؿؼضقةـ 3 مسافروـ 2لؿـػرد ـ 1

مام أو كائبف ألهنؿا مـ فقؼاتؾفؿ اإلإجؿاطا، األذان واإلقامة ا يؼاتؾ أهؾ بؾد تركق

 .شعائر اإلسالم الظاهرة

ن لؿ وإذا قام هبؿا مـ يحصؾ بف اإلطالم غالبا أجزأ طـ الؽؾ وإن كان واحدا وإ

زيد بؼدر الحاجة كؾ واحد يف جاكب أو دفعة واحدة بؿؽان واحد  يجزئ القاحد

 .ويؼقؿ أحدهؿ

ترك األذان  رهلؽـ يؽ األذان واإلقامة وإن تشاحقا أقرع وتصح الصالة بدون

 واإلقامة معا ال ترك أحدهؿا.

 :ألُْٗا قطب١ يؿاعًُٗا ١ٚحيطّ أخص األجط٠ ع٢ً األشإ ٚاإلقاَ

لعدم متطقع باألذان واإلقامة فال ـ 2أخذ رزق مـ بقت الؿال مـ مال الػلء ال  ـ 1

 .يحرم كلرزاق الؼضاة والغزاة
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 ٔ األشإ مخػ١ عؿط:ٚغٓ

وأن يؽقن حسـ ـ 2 لصقت ألكف أبؾغ يف اإلطالمصقتا رفقع ا يؽقن الؿمذن أنـ 1

ممتؿـ ضاهرا وباصـا ألكف عدل ، واألمقـ: هق الأمقـاـ 3 الصقت ألكف أرق لسامعف

 يرتؾـ وأن 5لقتحراه فقمذن يف أولف  طالؿا بالققتـ 4 يرجع إلقف يف الصالة وغقرها

وأن يؽقن ـ 7يؼػ طؾك كؾ جؿؾة أن وـ 6أن يتؿفؾ يف ألػاظ األذان األذان، وهق 

وأن يؽقن متطفرا ـ 9طؾك طؾق كالؿـارة ألكف أبؾغ يف اإلطالم ـ وأن يؽقن 8 قائؿا

 ويسـ أن يمذن متطفرا مـ كجاسة بدكف وثقبفـ 16 مـ الحدث األصغر واألكرب

السبابتقـ  جاطال أصبعقفـ 12 مستؼبؾ الؼبؾة ألهنا أشرف الجفاتـ وأن يؽقن 11

، وطـف دير فال يزيؾ قدمقف يف مـارة وال غقرهايف أذكقف ألكف أرفع لؾصقت غقر مست

قسـ أن يؾتػت فمؾتػتا يف الحقعؾة يؿقـا وشؿاال ـ 13يزيؾفا يف الؿـارة لؾحاجة 

ويرفع وجفف إلك السؿاء ـ 14يؿقـا لحل طؾك الصالة وشؿاال لحل طؾك الػالح 

ذان يسـ أن يؼقل بعد الحقعؾتقـ يف أـ و15 كؾف ألكف حؼقؼة التقحقداألذان فقف 

 .الصبح ولق أذن قبؾ الػجر الصالة خقر مـ الـقم مرتقـ

 االيتؿات يف األشإ ٜهٕٛ بثالةث١ أؾٝا٤:

 ـ وبصدره، وال يؾتػت بؼدمقف.3ـ وبعـؼف 2ـ برأسف 1
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 املؿاذ١ يف األشإ: 

استقوا  ثؿ إنـ 2فقؿا ذكر مـ الخصال  فنن تشاح فقف اثـان فلكثر قدم أفضؾفؿاـ 1

الجقران ألن  مـ يختاره أكثر ثؿ إن استقوا قدمـ 3يـف وطؼؾف فقفا قدم أفضؾفؿا يف د

 .إن تساووا يف الؽؾ فؼرطة فليفؿ خرجت لف الؼرطة قدم ثؿ ـ 4األذان إلطالمفؿ 

 :ٜٚهطٙ

 التثقيب:ويؽره ـ 3 ؿحدثالوإقامة ـ 2جـب الأذان ـ 1

 .وبقـ األذان واإلقامةـ 2 يف غقر أذان الػجرـ 1

مـ غقر ترجقع الشفادتقـ فنن رجعفؿا فال  جؿؾة واألذان الؿختار خؿس طشرة

 . بلس

 وترجقع الشاهدتقـ مباح وهق: ذكر الشاهدتقـ سرا ثؿ يجفر هبؿا.

 .واإلقامة إحدى طشرة جؿؾة بال تثـقة وتباح تثـقتفا
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 ٚغٓٔ اإلقا١َ أضبع١:

ويؼقؿ ـ 3يؼػ طؾك كؾ جؿؾة كاألذان أن وـ 2يسرع فقفا ، وهق أن يحدرهاـ أن 1

استحبابا فؾق سبؼ الؿمذن باألذان فلراد الؿمذن أن يؼقؿ فؼال أحؿد لق مـ أذن 

أطاد األذان كؿا صـع أبق محذورة فنن أقام مـ غقر إطادة فال بلس قالف يف الؿبدع 

يسـ أن يؼقؿ يف مؽان أذاكف إن سفؾ ألكف أبؾغ يف اإلطالم فنن شؼ كلن أذن يف ـ و4

 لؿسجد لئال يػقتف بعض الصالة لؽـ المـارة أو مؽان بعقد طـ الؿسجد أقام يف ا

 .يؼقؿ إال بنذن اإلمام

 ؾطٚط صر١ األشإ مخػ١:

متقالقا طرفا ألكف ال يحصؾ ـ 2 وال يصح األذان إال مرتبا كلركان الصالةـ 1

الؿؼصقد مـف إال بذلؽ فنن كؽسف لؿ يعتد بف وال يعترب الؿقاالة بقـ اإلقامة 

وبعد و اإلقامة فقفا ويجقز الؽالم بقـ األذان والصالة إذا أقام طـد إرادة الدخقل 

ولق ضاهرا  طدلـ 5 ذكرـ 4وال يصح األذان إال مـ واحد ـ 3قبؾ الصالة  ةاإلقام

فؾق أذن واحد بعضف وكؿؾف آخر أو أذكت امرأة أو خـثك أو ضاهر الػسؼ لؿ يعتد 

 .بف
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 َهطٖٚات األشإ ٚاإلقا١َ: 

ـ ويؽرهان 3 وبطؾ إن أحقؾ الؿعـكك ـ الؾحـ الذي ال يحقؾ الؿعـ2ـ التؾحقـ 1

 ـ الؽالم القسقر الؿباح.4مـ ذي لثغة فاحشة 

 ايًرٔ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ لحـ يحقؾ الؿعـك.2ـ لحـ ال يحقؾ الؿعـك 1

فالؾحـ الذي ال يحقؾ الؿعـك يؽره واألذان صحقح، وإذا كان الؾحـ يحقؾ 

 الؿعـك فقحرم واألذان باصؾ.

 :ٜٚصح األشإ

أذان مـ ـ و3 أو  كان مؾحقكا لحـا ال يحقؾ الؿعـكـ 2ن مؾحـا مطربا بف ولق  كاـ 1

 .مؿقز لصحة صالتف كالبالغ

 مخػ١: ٜٚبطٌ األشإ ٚاإلقا١َ

ـ 4 وكالم يسقر محرم كؼذفـ 3ولق مباحا كثقر أو كالم ـ 2بسؽقت  فصؾ كثقرـ 1

 ـ إذا أذن قبؾ الققت إال أذان الػجر.5الؾحـ الذي يغقر الؿعـك 
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 :َػا٥ٌ

إال الػجر فقصح بعد  الققت ويسـ يف أولـ 2األذان قبؾ الققت ئ وال يجزـ 1

ـ 4ويستحب لؿـ أذن قبؾ الػجر أن يؽقن معف مـ يمذن يف الققت ـ 3كصػ الؾقؾ 

 .وأن يتخذ ذلؽ طادة لئال يغر الـاس

 ٚأضنإ األشإ:

 .ما يسؿعف ورفع الصقت باألذان ركـ مالؿ يمذن لحاضر فبؼدر

 ٜػريا: ملؤشٕٜٚػٔ جًٛؽ ا

قبؾ اإلقامة ألن األذان فقجؾس صالة يسـ تعجقؾفا ـ و2أذان الؿغرب ـ بعد 1

 .شرع لإلطالم فسـ تلخقر اإلقامة لإلدراك

 األشإ يألٚىل ٚاإلقا١َ يًثا١ْٝ:

ومـ جؿع بقـ صالتقـ لعذر أذن لألولك وأقام لؽؾ مـفؿا سقاء كان جؿع ـ 1 

ت أذن لألولك ثؿ أقام لؽؾ فريضة مـ أو قضك فرائض فقائـ 2تؼديؿ أو تلخقر 

 .األولك وما بعدها
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 َػأي١: 

وإن كاكت الػائتة واحدة أذن لفا وأقام ثؿ إن خاف مـ رفع صقتف بف تؾبقسا أسر 

 .وإال جفر فؾق ترك األذان لفا فال بلس

 :املكِٝ ٚيٛ إٔ ايػاَع اَطأ٠ أٚ مسع٘ ةثاْٝا ٚةثايثاغاَع ٜٚػٔ يػاَع املؤشٕ أٚ 

الؿصؾل والؿتخؾل  :را بؿثؾ ما يؼقل ولق يف صقاف أو قراءة ويؼضقفامتابعتف سـ 1

إذا  الحقل وال ققة إال باهلل :أن يؼقل السامع ، وهلحققؾتف يف الحقعؾة وتســ 2

وإذا قال الصالة خقر ـ 3قال الؿمذن أو الؿؼقؿ حل طؾك الصالة حل طؾك الػالح 

وإذا قال الؿؼقؿ قد  ـ4مـ الـقم ويسؿك التثقيب قال السامع صدقت وبررت 

ويستحب لؾؿمذن والؿؼقؿ إجابة ـ 5 قامت الصالة قال السامع أقامفا اهلل وأدامفا

ويسـ ققل الؿمذن وسامعف بعد ـ 6أكػسفؿا لؾجؿع بقـ ثقاب األذان واإلجابة 

والػضقؾة  فراغف الؾفؿ رب هذه الدطقة التامة والصالة الؼائؿة آت محؿدا القسقؾة

 .ثؿ يدطقـ 7 ا الذي وطدتفوابعثف مؼاما محؿقد

 ٜػٔ َتابع١ املؤشٕ إال يف ةثالث:

 ـ قد قامت الصالة.3ـ التثقيب 2ـ الحقعؾة 1
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 ضابط:

  .ويحرم خروج مـ وجبت طؾقف الصالة بعد األذان يف الققت مـ مسجد

 اؿاالت اييت جيٛظ ؾٝٗا اـطٚد َٔ املػحس بعس األشإ مخؼ: 

ـ إذا خرج 4ـ الؿرأة 3لؿـ كقى الرجقع ـ 2ـ لعذر يبح ترك الجؿعة والجؿاطة 1

 ـ إذا صؾك. 5بعد أذان الػجر الذي أذن لف بعد مـتصػ الؾقؾ 

 املػا٥ٌ املتعًك١ بايؿطٚع أضبع١:

ـ قطع التؾبقة 4ـ التؽبقر قبؾ السالم 3ـ البقع يقم الجؿعة 2ـ الخروج مـ الؿسجد 1

 لؾؿتؿتع إذا شرع يف الطقاف. 

 تاب شسٗغ اىصالج 
 ٠:ايصال ؾطٚط

تتؼدم طؾقفا وتسبؼفا إال الـقة فاألفضؾ مؼاركتفا بلن ما يجب لفا قبؾفا ـ 1 

 .وهبذا الؿعـك فارقت األركان الصالة يف وطويجب استؿرار الشرـ 2لؾتحريؿة 
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 ؾطٚط ايصال٠ تػع١: 

ـ 4والتؿققز وهذه شروط يف كؾ طبادة إال التؿققز يف الحجـ 3والعؼؾ ـ 2اإلسالم ـ 1

استؼبال وـ 8جتـاب الـجاسات وا ـ7سرت العقرة وـ 6ل الققت دخقوـ 5الطفارة  

 ـ الـقة.                      9الؼبؾة 

 فصو يف أٗقاخ اىصي٘اخ
 ٚقت ايعٗط:

 مقؾ الشؿس إلك الؿغرب ويستؿر: وهق وهل األولك مـ الزوال، فققت الظفر

الذي الظؾ ، وهق إلك مساواة الشلء الشاخص فقئف بعد يفء الزوال وقت الظفر

 .زالت طؾقف الشؿس

 ضابط ؾًهٞ:

ثؿ  طؾؿ أن الشؿس إذا صؾعت رفع لؽؾ شاخص ضؾ صقيؾ مـ جاكب الؿغربا

ما دامت الشؿس ترتػع فالظؾ يـؼص فنذا اكتفت الشؿس إلك وسط السؿاء وهل 

حالة االستقاء اكتفك كؼصاكف فنذا زاد أدكك زيادة ففق الزوال ويؼصر الظؾ يف 

 .ك الجق ويطقل يف الشتاء ويختؾػ بالشفر والبؾدإل الشؿس الصقػ الرتػاع
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  يف ذايتني: أؾضٌ إال صال٠ ايعٗط ٚتعحٌٝ

صؾك أو  ولق صؾك وحدهالحر يف شدة الحر فقستحب تلخقرها إلك أن يـؽسر ـ 1

ويستحب تلخقرها مع غقؿ إلك قرب وقت العصر لؿـ يصؾل جؿاطة ـ 2 يف بقتف

الجؿعة ، وسفؾ بالخروج لفؿا معاألكف وقت يخاف فقف الؿطر والريح فطؾب األ

 سقاء يف حر وغقؿ. يسـ تؼديؿفا مطؾؼا

 ضابط:

 .أول الققتلؾصالة وتحصؾ فضقؾة التعجقؾ بالتلهب 

 ٚقت ايعصط:

ويؾل وقت الظفر وقت العصر  الؿختار مـ غقر فصؾ بقـفؿا ويستؿر إلك مصقر 

، وطـف الققت ؿسبعد الظؾ الذي زالت طؾقف الش، أي: الػلء مثؾقف بعد يفء الزوال

الؿختار لؾعصر إلك اصػرار الشؿس واختارها الؿقفؼ وابـ أبل طؿر والؿجد 

 وقال يف الػروع: وهل أضفر. 

ؿ بالتلخقر إلقف لغقر ثووقت الضرورة إلك غروب الشؿس فالصالة فقف أداء لؽـ يل

 .طذر ويسـ تعجقؾفا مطؾؼا وهل الصالة القسطك



  

 

121 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ايعصط ي٘ ٚقتإ: 

ـ وقت الضرورة: 2وهق مـ أول الققت إلك مصقر الظؾ مثؾقف  ـ وقت االختقار:1

 وهق إلك غروب الشؿس.

 ٚقت املػطب:

الؿغرب وهل وتر الـفار ويؿتد إلك مغقب الشػؼ األحؿر  ويسـ  ويؾقف وقت

  :تعجقؾفا إال

  تأخريٖا بؿططني: عزيؿ١ ؾٝػٔمب١ًٝ مجع ي

جؿع تلخقر قجؿعفا قصدها محرما تلخقر الؿغرب لـ و2لؿـ يباح لف الجؿع ـ 1

 .مع العشاء قبؾ حط رحؾف

 ٚقت ايعؿا٤:

هق الصادق وهق البقاض الؿعرتض وويؾقف وقت العشاء إلك صؾقع الػجر الثاين 

 .بالؿشرق وال ضؾؿة بعده واألول مستطقؾ أزرق لف شعاع ثؿ يظؾؿ
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 ايؿحط ؾحطإ:

 ـ الػجر الثاين:2ـ الػجر األول 1

 ٚصـ ايؿحط األٍٚ:

 ـ وبعده ضؾؿة.4ـ لف شعاع 3قؾ ـ مستط2ـ أزرق 1

 ٚصـ ايؿحط ايثاْٞ:

 ـ وال ضؾؿة بعده.4ـ بالؿشرق 3ـ معرتض 2ـ بقاض 1

إلك أن يصقؾفا يف آخر الققت الؿختار وهق ثؾث الؾقؾ أفضؾ  صالة العشاء وتلخقر

إن سفؾ فنن شؼ ولق طؾك بعض الؿلمقمقـ كره ويحرم تلخقرها بعد الثؾث بال 

 ـف إلك كصػ الؾقؾ.، وططذر ألكف وقت ضرورة

  :ٜٚهطٙ

 :والحديث بعدها إالـ 2الـقم قبؾفا ـ 1

 .أو مع أهؾ وكحقهـ 3 أو لشغؾـ 2يسقرا ـ 1 
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 ٚقت ايؿحط: 

إلك صؾقع الشؿس وتعجقؾفا أفضؾ الػجر الثاين  ويؾقف وقت الػجر مـ صؾقع

 .مطؾؼا

 ايصال٠ يف ةثالث ذاالت: ٚجيب تأخري

وكذا لق أمره ـ 3 أمؽـف تعؾؿف يف الققتإن ذكر واجب تعؾؿ أو ـ 2لتعؾؿ فاتحة ـ 1

 .الققت ةلحاقـ وكحقه مع سعالتلخقر لقصؾل بف ويسـ  التلخقروالده ب

 إزضاى ايصال٠:

وتدرك الصالة أداء بندراك تؽبقرة اإلحرام يف وقتفا فنذا كرب لإلحرام قبؾ صؾقع ـ 1

ـ 2ؽـف آثؿ الشؿس أو غروهبا كاكت كؾفا أداء حتك ولق كان التلخقر لغقر طذر ل

 .وكذا وقت الجؿعة يدرك بتؽبقرة اإلحرام

 اإلزضانات مخػ١:

وتدرك الصالة أداء بندراك تؽبقرة اإلحرام يف وقتفا فنذا كرب لإلحرام قبؾ صؾقع ـ 1

ـ 2الشؿس أو غروهبا كاكت كؾفا أداء حتك ولق كان التلخقر لغقر طذر لؽـف آثؿ 
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وتدرك ـ 4 وتدرك الجؿعة بركعة ـ3 تؽبقرة اإلحرام بندراكوقت الجؿعة  يدركو

ـ 5قبؾ سالم اإلمام التسؾقؿة األولك، ولق لؿ يجؾس  الجؿاطة بتؽبقرة اإلحرام

 وتدرك الركعة باالكحـاء قبؾ رفع اإلمام. 

 :ٚال ٜصًٞ

 :ولؿ تؿؽـف مشاهدة الدالئؾ قبؾ غؾبة ضـف بدخقل وقتفاـ 2مـ جفؾ الققت ـ 1

صـعة وجرت طادتف بعؿؾ شلء مؼدر إلك إما باجتفاد وكظر يف األدلة أولف ـ 1

ـ 2وقت الصالة أو جرت طادتف بؼراءة شلء مؼدر ويستحب لف التلخقر حتك يتقؼـ 

أو بخرب ثؼة متقؼـ كلن يؼقل رأيت الػجر صالعا أو الشػؼ غائبا وكحقه فنن أخرب 

 .طـ ضـ لؿ يعؿؾ بخربه ويعؿؾ بلذان ثؼة طارف

 :ٍٛ ايٛقتؾإٕ أذطّ باجتٗاز بإٔ غًب ع٢ً ظٓ٘ زخ

  ن لؿوإـ 2 فصالتف كػؾ ألهنا لؿ تجب ويعقد فرضف الققت قبؾ فبان إحرامفـ 1

أو ضفر أكف يف الققت فصالتف فرض وال إطادة طؾقف ألن األصؾ ـ 3يتبقـ لف الحال 

 .براءة ذمتف

 ضابط:
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هذا هق الؿذهب، وققؾ  إن لؿ يجد مـ يؼؾدهبشرط: ويعقد األطؿك العاجز مطؾؼا  

 إذا تبقـ خطله جزم بف يف الؿستقطب.ال يعقد إال 

وإن أدرك مؽؾػ مـ وقت فريضة قدر تؽبقرة اإلحرام ثؿ زال تؽؾقػف  بـحق جـقن 

أو أدركت صاهرة مـ الققت قدر التحريؿة ثؿ حاضت أو كػست ثؿ كؾػ الذي 

كان زال تؽؾقػف وصفرت الحائض أو الـػساء قضقا تؾؽ الػريضة التل أدركقا مـ 

يؿة قبؾ ألهنا وجبت بدخقل وقتفا واستؼرت فال تسؼط بقجقد وقتفا قدر التحر

 .الؿاكع

ومـ صار أهال لقجقهبا بلن بؾغ صبل أو أسؾؿ كافر أو أفاق مـ مجـقن أو صفرت 

حائض أو كػساء قبؾ خروج وقت الصالة بلن وجد ذلؽ قبؾ الغروب مثال ولق 

كذا لق كان ذلؽ قبؾ بؼدر تؽبقرة لزمتف العصر وما يجؿع إلقفا قبؾفا  وهل الظفر و

الػجر لزمتف العشاء والؿغرب ألن وقت الثاكقة وقت لألولك حال العذر فنذا 

 ا.أدركف الؿعذور كلكف أدرك وقتف
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 ايٛاجبات يف قضا٤ ايؿٛا٥ت:

يجب فقرا ما لؿ يتضرر يف بدكف أو معقشة يحتاجفا أو يحضر لصالة طقد ـ و1

ف ال يجب الرتتقب بؾ ، وطـولق كثرتوهق شرط  ةمرتبـ 2قضاء الػقائت 

 .جؿاطة ة الػقائتويسـ صاليستحب، 

 :ٜٚػكط ايرتتٝب

بـسقاكف لؾعذر فنن كسل الرتتقب بقـ الػقائت أو بقـ حاضرة وفائتة حتك فرغ ـ 1

ويسؼط الرتتقب بخشقة خروج وقت ـ 2مـ الحاضرة صحت وال يسؼط بالجفؾ 

، وال يسؼط كداختقار الحاضرة فنن خشل خروج الققت قدم الحاضرة ألهنا آ

 الرتتقب بخشقة فقات الجؿاطة، وطـف يسؼط الرتتقب بخشقة فقات الجؿاطة.

طـ وقت الجقاز ويجقز التلخقر لغرض الصالة الحاضرة  وال يجقز تلخقر

 .صحقح كاكتظار رفؼة أو جؿاطة لفا

ومـ شؽ فقؿا طؾقف مـ الصؾقات وتقؼـ سبؼ القجقب أبرأ ذمتف يؼقـا وإن لؿ 

 .ب فؿؿا تقؼـ وجقبفيعؾؿ وقت القجق
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 فصو يف ظرت اىؼ٘زج 

الؼبؾ والدبر وكؾ ما يستحقك  ا:وشرط، الـؼصان والشلء الؿستؼبح ة:والعقرة لغ

 .مـف

 ايعٛض٠: ؾٝحب غرت

حتك طـ كػسف يف خؾقة ويف ضؾؿة وخارج الصالة بؿا ال يصػ ـ و2ـ طـ غقره 1

ن ال أوال يعترب  ،لقن بشرة العقرة مـ بقاض أو سقاد ألن السرت إكؿا يحصؾ بذلؽ

يصػ حجؿ العضق ألكف ال يؿؽـ التحرز طـف ويؽػل السرت بغقر مـسقج كقرق 

 .وجؾد وكبات

  غرت ايعٛض٠ غُػ١ أؾٝا٤: ٚال جيب

ألكف لقس  سقاها وماء كدر لعدمـ 5وصقـ ـ 4وحػقرة ـ 3وحصقر ـ 2ببارية ـ 1

 .بسرتة

 يػت١: ايعٛض٠ ٜٚباح نؿـ

 .وأمةـ 6وزوجة ـ 5وسقد ـ 4ولزوج ـ 3وتخؾ ـ 2تداو ـ ل1
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 تػع١ عٛضتِٗ َٔ ايػط٠ إىل ايطنب١:

ومعتؼ ـ 7ومدبرة ـ 6 ةومؽاتبـ 5وأم ولد ـ 4وأمة ـ 3ومـ بؾغ طشرا ـ 2رجؾ ـ 1

، ابـ سبع إلك طشرة الػرجانطقرة وة، مراهؼحرة وـ 9وحرة مؿقزة ـ 8بعضفا 

كػقفا، ، وطـف وفؾقس طقرة يف الصالة وكؾ الحرة البالغة طقرة إال وجففا

 والؼدمقـ.

 ضابط:

 .مـ العقرةت السرة والركبة ولقس 

وتستحب صالتف يف ثقبقـ كالؼؿقص والرداء أو اإلزار أو السراويؾ مع الؼؿقص 

ويؽػل سرت طقرة الرجؾ يف الـػؾ وسرت طقرتف مع جؿقع أحد طاتؼقف يف الػرض 

 .ولق بؿا يصػ البشرة

 :صال٠ املطأ٠ يف ٚتػترب

ـ 3وخؿار وهق ما تضعف طؾك رأسفا وتديره تحت حؾؼفا ـ 2وهق الؼؿقص  درعـ 1

 .ثقب تؾتحػ بفوهق  ومؾحػة



  

 

129 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ٠ املطأ٠:ٚتهطٙ صال 

الؿرأة سرت طقرهتا يف فرض ئ ويجز، هذا إذا كان بال حاجة، وبرقعـ 2يف كؼاب ـ 1 

 .وكػؾ

 نؿـ ايعٛض٠ يف ايصال٠ قػُإ:

 ـ غقر طؿد.2ـ طؿد 1 

 ٚتبطٌ صال٠ أضبع١:

 :طقرتف يف الصالة رجال كان أو امرأة مـ اكؽشػ بعضـ 1

وإن قصر الزمـ أو لؿ يػحش الؿؽشقف ـ 2فحش طرفا وصال الزمـ أطاد ـ إن 1

 الؽشػ. ولق صال الزمـ لؿ يعد إن لؿ يتعؿد

مـسقج  وأحرير  وأيف ثقب محرم طؾقف كؿغصقب كؾف أو بعضف ـ ومـ صؾك 2

، وطـف تصح ذاكرا أطاد دا غقره وصؾك فقف طالؿاجبذهب أو فضة إن كان رجال وا

أو صؾك يف ثقب كجس أطاد ولق ـ 4 وكذا إذا صؾك يف مؽان غصبـ 3 مع التحريؿ

 .لعدم غقره ال مـ حبس يف محؾ غصب أو كجس
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رصبة غاية ما إن كاكت الـجاسة ويركع ويسجد إن كاكت الـجاسة يابسة ويقمكء 

قره ويف يؿؽـف ويجؾس طؾك قدمقف ويصؾل طرياكا مع ثقب مغصقب لؿ يجد غ

 لغصب الزمـ. وال يصح كػؾ آبؼيصؾل فقف حرير وكحقه لعدم غقره 

 ٚجٛز ايػرت٠:

ومـ وجد كػاية طقرتف سرتها وجقبا وترك غقرها ألن سرتها واجب يف غقر ـ 1

يجد ما يسرتها كؾفا بؾ بعضفا فؾقسرت الػرجقـ ن لؿ وإـ 2 الصالة فػقفا أولك

ؿا فالدبر أولك ألكف يـػرج يف الركقع فنن لؿ يؽػفؿا وكػك أحدهـ 3ألهنؿا أفحش 

 .ويصؾل جالسا والسجقد إال إذا كػت مـؽبقف وطجزه فؼط فقسرتهؿا

 :ًٜٚعّ ايعطٜإ

وإن أطقر سرتة ـ 4أو زائد يسقرا ـ 3أو أجرة مثؾفا ـ 2 مثؾفا تحصقؾ السرتة بثؿــ 1

وال  لزمف قبقلفا ألكف قادر طؾك سرت طقرتف بؿا ال ضرر فقف بخالف الفبة لؾؿـة

 .يؾزمف استعارهتا
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 صال٠ ايعطٜإ: 

ويصؾل العاري العاجز طـ تحصقؾفا قاطدا وال يرتبع بؾ يتضام باإليؿاء استحبابا 

 .واإليؿاء بالركقع والسجقد فؾق صؾك قائؿا وركع وسجد جاز ؼعقديف ال

 صال٠ إَاّ ايعطا٠:

ويصؾل كؾ ويؽقن إمام العراة وسطفؿ بقـفؿ وجقبا مالؿ يؽقكقا طؿقا أو يف ضؾؿة 

كقع مـ رجال وكساء وحده ألكػسفؿ إن اتسع محؾفؿ فنن شؼ ذلؽ صؾك الرجال 

 .واستدبرهتؿ الـساء ثؿ طؽسقا فصؾك الـساء واستدبرهـ الرجال

فنن وجد الؿصؾل طرياكا سرته قريبة طرفا يف أثـاء الصالة سرت هبا طقرتف وبـك طؾك 

قدة ابتدأ الصالة بعد سرت يجدها قريبة بؾ وجدها بعن لؿ ما مضك مـ صالتف وإ

 .طقرتف وكذا مـ طتؼت فقفا واحتاجت إلقفا

 تػع١ أؾٝا٤: ٜٚهطٙ يف ايصال٠

و واشتؿال ـ 2 السدل وهق صرح ثقب طؾك كتػقف وال ير د صرفف طؾك اآلخرـ 1

واالضطباع أن يجعؾ وسط الرداء ، يضطبع بثقب لقس طؾقف غقره بلن الصؿاء

 تؼف األيسر فنن كان تحتف ثقب غقره لؿ يؽرهتحت طاتؼف األيؿـ وصرفقف طؾك طا
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و الؾثام طؾك أكػف بال ـ 5 بوالؾثام طؾك فؿف بال سبـ 4وجفف بال سبب  ةوتغطقـ 3

ـ 8 ولػ كؿف بال سببـ 7 أن يؽػف طـد السجقد معف، وهق وكػ كؿفـ 6سبب 

ويؽره ـ 9 وسطف كزكار بؿا يشبف شد الزكار لؿا فقف مـ التشبف بلهؾ الؽتاب وشد

 .يشبف الزكار بؿا ال ؿرأة شد وسطفا يف الصالة مطؾؼا وال يؽره لؾرجؾلؾ

 إغباٍ ايثٛب ٜٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

ـ إن كان لحاجة 3ـ إن كان لغقر حاجة ولغقر خقالء يؽره 2ـ إن كان خقالء يحرم 1

 يباح.

 حيطّ غبع١ أؾٝا٤:ٚ

، يف غقر الحربالخقالء يف ثقب وغقره مـ طؿامة وغقرها يف الصالة وخارجفا ـ 1

التصقير طؾك صقرة حققان  ويحرمـ 2ويجقز اإلسبال مـ غقر الخقالء لؾحاجة 

 ويحرم استعؿالـ 3 لؿ يؽرهكرأس وإن أزيؾ مـ الصقرة ماال تبؼك معف حقاة 

افرتاشف وجعؾف يحرم ال والؿصقر طؾك الذكر واألكثك يف لبس وتعؾقؼ وسرت جدر 

استعؿال يحرم وـ 5 قج بذهب أو فضةاستعؿال مـس ويحرم طؾك الذكرـ 4 مخدة

مؿقه بذهب أو فضة قبؾ استحالتف فنن تغقر لقكف ولؿ يحصؾ مـف شلء بعرضة 

ويحرم إلباس ـ 7 وتحرم ثقاب حريرـ 6 طؾك الـار لؿ يحرم لعدم السرف والخقالء
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يحرم و ـ9تشبف رجؾ بلكثك يف لباس وغقره يحرم وـ 8صبل ما يحرم طؾك رجؾ  

حرير أكثره  ثقب ويحرمـ 16 ه كالؽالم والؿشللباس وغقريف برجؾ تشبف أكثك 

ضفقرا مؿا كسج معف طؾك الذكقر والخـاثل دون الـساء لبسفا بال حاجة وافرتاشا 

واستـادا وتعؾقؼا وكتابة مفر وسرت جدر غقر الؽعبة الؿشرفة وإذا فرش فققف حائال 

 .صػقؼا جاز الجؾقس طؾقف والصالة

  غت١ عؿط: املػتث٢ٓ َٔ اؿطٜط احملطّ

وهق ما سدي باإلبريسؿ  وال الخزـ 2إذا استقيا الحرير وما كسج معف ضفقرا ـ 1

ـ 5أو حؽة ـ 4أو لبس الحرير الخالص لضرورة ـ 3أو قطـ وكحقه  وألحؿ بصقف 

ـ 9أو كان الحرير حشقا لجباب ـ 8أو جرب ولق بال حاجة ـ 7أو قؿؾ ـ 6أو مرض 

أو كان ـ 16 فتحرم ء بخالف البطاكةأو فرش فال يحرم لعدم الػخر والخقال

أو لبـة ـ 12أو كان رقاطا ـ 11طؾؿا وهق صراز الثقب أربع أصابع فؿا دون  الحرير

سجػ فراء جؿع فروة وكحقها مؿا ـ أو كان 13الؿحقط بالعـؼ جقب وهق الزيؼ 

 خقاصةيباح وـ 15ويباح أيضا كقس الؿصحػ ـ 14وهق خقاصة األصراف  يسجػ

 مـ حرير. أزرارباح يوـ 16 بالحرير
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 املهطٖٚات يف ايًباؽ مثا١ْٝ:

ويؽره ـ 2: وهق الثقب الذي وضع فقف زطػران و يؽره الؿزطػر لؾرجالـ 1

ويؽره األحؿر ـ 3فقباح  يف إحرام: وهق الثقب الذي وضع فقف طصػر إال الؿعصػر

وتحت كعبف ـ 6وكقن ثقابف فقق كصػ ساقف ـ 5والؿشل بـعؾ واحدة ـ 4الخالص 

ويؽره لبس الثقب الذي ـ 7لؾؿرأة زيادة إلك ذراع يباح ووبال خقالء  حاجة بال

وهق ما يشفر بف طـد الـاس ويشار  :وثقب الشفرةـ 8يصػ البشرة لؾرجؾ والؿرأة 

 .إلقف باألصابع

 فصو اخرْاب اىْداظاخ
 َٔ ةثالةث١:  اجتٓاب ايٓحاغ١ٚجيب 

 .فاوطدم حؿؾـ 4وبؼعتفؿا ـ 3وثقبف ـ 2بدن الؿصؾل ـ مـ 1

 ايصٛض اييت ال تصح ايصال٠ ؾٝٗا: 

ـ أو القك 2 يعػك طـفا ولق بؼارورة لؿ تصح صالتف فؿـ حؿؾ كجاسة الـ 1

ـ أو القك كجاسة ال يعػك طـفا ببدكف لؿ تصح صالتف 3كجاسة ال يعػك طـفا بثقبف 

 لعدم اجتـابف الـجاسة. 
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 ايصٛض اييت تصح ؾٝٗا ايصال٠: 

غقر ملكقل أو حققاكا صاهرا بف ؾ مستجؿرا فنن كاكت معػقا طـفا كؿـ حؿـ 1

 ك الحائط صحتوإن مس ثقبف ثقبا أو حائطا كجسا لؿ يستـد إلـ 2 صحت صالتف

وإن صقـ أرضا كجسة ـ 3 راكعا أو ساجدا ولؿ يالقفا صحت الـجاسة أو قابؾـ 3

أو فرشفا صاهرا صػقؼا أو بسطف طؾك حققان كجس أو صؾك طؾك بساط باصـف فؼط 

ماال تصح الصالة طؾقف وصحت ألكف لقس  ذلؽ الطتؿاده طؾك كجس كره لف

وإن كاكت الـجاسة بطرف مصؾك متصؾ بف ـ 4 حامال لؾـجاسة وال مباشرا لفا

وكذا لق كان تحت ـ 5ولق تحرك الـجس بحركتف ، صحت الصالة طؾك الطاهر

إن لؿ يؽـ متعؾؼا بشرط: قدمف حبؾ مشدود يف كجاسة وما يصؾل طؾقف مـف صاهرا 

 ف بقده أو وسطف بحقث يـجر معف بؿشقف فال تصح ألكف مستتبع لفا ففق كحامؾفاب

يؼدر طؾك جره إذا استعصك طؾقف صحت  وإن كاكت سػقـة كبقرة أو حققاكا كبقرا ال

 .ألكف لقس بؿستتبع لفا
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 ضؤ١ٜ ايٓحاغ١ بعس ايصال٠: 

دها الـجاسة يف الصالة لؿ يع ومـ رأى طؾقف كجاسة بعد صالتف وجفؾ كقنـ 1

وإن طؾؿ أن الـجاسة كاكت يف ـ 2فال تبطؾ بالشؽ  الصالة الحتؿال حدوثفا بعد

 يعقد باتػاق. كؿا لق صؾك محدثا أو كاسقا الصالة لؽـ جفؾفا أو كسقفا أطاد

 َٔ جرب ععُ٘ غٝط جنؼ:

لؿ  جرحف حصومـ جرب طظؿف بعظؿ كجس أو خقط جرحف بخقط كجس وـ 1

وال يتقؿؿ لف إن غطاه ، طضق أو مرضيجب قؾعف مع الضرر بػقات كػس أو 

 .وإن لؿ يخػ ضررا لزمف قؾعفـ 2، إن لؿ يغطف الؾحؿ تقؿؿ لف  الؾحؿ

 ذهِ ايصٟ ٜػكط َٔ اآلزَٞ:

أو لؿ يعده ألن ما أبقـ مـ  هوما سؼط مـ آدمل مـ طضق أو سـ ففق صاهر أطاد

تف حل ففق كؿقتة ومقتة اآلدمل صاهرة وإن جعؾ مقضع سـة سـ شاة مذكاة فصال

 .صحقحة ثبت أو لؿ يثبت السـ مع
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 ٚصٌ ايؿعط: 

مـ حرير أو وال بلس بقصؾف بؼرامؾ ، رمآخر محووصؾ الؿرأة شعرها بشعر 

وال تصح الصالة إن خروجا مـ الخالف، وهل األطؼصة وتركفا أفضؾ صقف 

 .كان الشعر كجسا

 ايٓحاغات املعؿٛ عٓٗا:

ـ 2ال إذا كان حقض أو كػاس ـ يسقر الدم الـجس مـ حققان صاهر ال دم سبقؾ إ1

 أثر االستجؿار بؿحؾف.

 األَانٔ اييت ال تصح ايصال٠ ؾٝٗا عؿط٠:

وال تصح الصالة بال طذر فرضا كاكت أو كػال غقر صالة جـازة يف مؼربة وال ـ 1

واليف حؿام داخؾف ـ 3 حش وهق الؿرحاض وال يفـ 2 وال ما دفـ بداره يضر قربان

ـ 5 وأططان إبؾ وهل ما تؼقؿ فقفا وتلوي إلقفاـ 4 بقعوخارجف وجؿقع ما يتبعف يف ال

، ومزبؾةـ 7 ، وهل ما يذبح فقفا هبقؿة األكعامومجزرةـ 6 مغصقبمؽان وال يف 

وال يف ـ 9، وهل جادة السقر وقارطة صريؼـ 8 وهل ما تؾؼك فقفا الؼاذورات

 وسطح هنرـ 16، وطـف تصح يف أسطحتفا واختاره الؿقفؼ أسطحة تؾؽ الؿقاضع
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وتصح الصالة إلك تؾؽ األماكـ مع الؽراهة  وطـف تصح يف سطح اختاره الؿقفؼ

 .وال تصح الػريضة يف الؽعبة وال فققفا والحجر مـفاـ 11 إن لؿ يؽـ حائؾ

 ٜٚػتث٢ٓ َٔ ايططٜل ٚايػصب مخؼ صٛض:

 بطريؼـ 1ـ واالستسؼاء:5ـ والؽسقف 4 والعقدـ 3والجؿعة ـ 2صالة الجـازة ـ 1

 .ويف سػقـةـ 7وتصح الصالة طؾك راحؾة بطريؼ ـ 6 لضرورة ـ وغصب2 لضرورة

 املػتث٢ٓ َٔ ايصال٠ زاخٌ ايهعب١ ةثالث صٛض:

أو وقػ خارجفا ـ 2وإن وقػ طؾك مـتفاها بحقث لؿ يبؼ وراءه شلء مـفا ـ 1

وتصح الـافؾة والؿـذورة فقفا ـ 3 وسجد فقفا صحت ألكف غقر مستدبر لشلء مـفا

ـ الؽعبة فؾق صؾل إلك جفة الباب أو طؾك ضفرها وطؾقفا مع استؼبال شاخص م

 .وال شاخص متصؾ هبا لؿ تصح

 عث: 

ذكره ، فؾق صؾل إلك جفة الباب أو طؾك ضفرها وال شاخص متصؾ هبا لؿ تصح

يف الؿغـل و الشرح طـ األصحاب ألكف غقر مستؼبؾ لشلء مـفا وقال يف التـؼقح 

استؼبال شاخص مـ الؽعبة يشرتط غـل األولك أكف ال ؿاختاره األكثر وقال يف ال
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ألن القاجب استؼبال مقضعفا وهقائفا دون حقطاهنا ولفذا تصح طؾك جبؾ أبل  

قبقس وهق أطؾك مـفا وقدمف يف التـؼقح وصححف يف تصحقح الػروع قال يف 

بقـ  ةاإلكصاف وهق الؿذهب طؾك ما اصطؾحـا ويستحب كػؾف يف الؽعب

 .ا دخؾوجاهف إذوهؿا العؿقديـ األسطقاكتقـ 

 أحناً اظرقثاه اىقثيحفصو 
 مخػ١: ؾال تصح ايصال٠ بسٕٚ اغتكباٍ إال

وطـد اشتداد الحرب ـ 2لعاجز كالؿربقط لغقر الؼبؾة والؿصؾقب لغقر الؼبؾة ـ 1 

إذا كان يؼصد بشرط كازل يف سػر مباح صقيؾ أو قصقر  ؾ راكب سائر الػلؿتـاوـ 3

تقجفت بف ويؾزمف افتتاح الصالة  جفة معقـة فؾف أن يتطقع طؾك راحؾتف حقث ما

باإلحرام إن أمؽـف إلك الؼبؾة بالدابة أو بـػسف ويركع ويسجد إن أمؽـف بال مشؼة 

 .هبؿا ويجعؾ سجقده أخػضئ وإال فنلك جفة سقره ويقم

والسػقـة والراحؾة القاقػة يؾزمف االستؼبال يف  كالفقدك القاسعة وراكب الؿحػة

الؿاشل االفتتاح إلك  ققاسا طؾك الراكب ويؾزم لؿاشاللؿسافر اوـ 4 كؾ صالتف

الـجاسة الؿسافر الؿاشل وإن داس  .الؼبؾة لتقسر ذلؽ طؾقف والركقع والسجقد

 .وإن داسفا مركقبة فالصالتف طؿدا بطؾت 
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 َػأي١ االحنطاف عٔ غري ج١ٗ ايػري:

أو وإن لؿ يعذر مـ طدلت بف دابتف أو طدل إلك غقر الؼبؾة طـ جفة سقره مع طؾؿف 

 صالتف. طذر وصال طدولف طرفا بطؾت

 ذاالت ايكطب ٚايبعس َٔ ايكب١ً:

أمؽـف معايـتفا أو الخرب طـ يؼقـ  وفرض مـ قرب مـ الؼبؾة الؽعبة وهق مــ 1

إصابة طقـفا ببدكف كؾف بحقث ال يخرج شلء مـف طـ الؽعبة وال يضر طؾق وال 

التقامـ وال التقاسر  استؼبال جفتفا فال يضر ةوفرض مـ بعد طـ الؽعبـ 2 كزول

 .مـ كان بؿسجده صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ألن قبؾتف متقؼـة :طرفا إال انالقسقر

 ططم َعطف ايكب١ً ةثالةث١:

 ـ باالستدالل.3ـ بالؿحاريب 2ـ بالخرب 1

 ؾطٚط املدرب بايكب١ً غت١:

 ـ بقؼقـ. 6 ضاهرا وباصـا ـ طدل5ـ ثؼة 4ـ طاقؾ 3ـ بالغ 2ـ مسؾؿ 1
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 ؾطٚط احملاضٜب: 

 ـ معؿقل هبا.2محاريب إسالمقة  ـ1

فنن أخربه بالؼبؾة مؽؾػ ثؼة طدل ضاهرا وباصـا بقؼقـ طؿؾ بف حرا كان أو طبدا ـ 1

أو وجد محاريب إسالمقة طؿؾ هبا ألن اتػاقفؿ طؾقفا مع تؽرار ـ 2رجال أو امرأة 

ـ 3 األطصار إجؿاع طؾقفا فال تجقز مخالػتفا حقث طؾؿفا لؾؿسؾؿقـ وال يـحرف

طؾقفا يف السػر بالؼطب وهق أثبت أدلتفا ألكف ال يزول طـ مؽاكف إال قؾقال  ويستدل

وهق كجؿ خػل شؿالل وحقلف أكجؿ دائرة كػراشة الرحك يف أحد صرفقف الجدي 

، واآلخر الػرقدان يؽقن وراء ضفر الؿصؾل بالشام وطؾك طاتؼف األيسر بؿصر

 ؼؿر تطؾع مـ الؿشرقبالشؿس أو الؼؿر ومـازل الشؿس وال ك الؼبؾةويستدل طؾ

 .وتغرب بالؿغرب

 :ٜٚػترب تعًِ

الققت فنن دخؾ الققت وخػقت طؾقف لزمف التعؾؿ ويؼؾد إن أدلة وـ 2أدلة الؼبؾة ـ 1

 .ضاق الققت
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 االجتٗاز يف ايكب١ً:

وإن اجتفد مجتفدان فاختؾػا يف جفة لؿ يتبع أحدهؿا اآلخر وإن كان أطؾؿ مـف 

 .اآلخروال يؼتدي بف ألن كال مـفؿا خطل 

ويتبع الؿؼؾد لجفؾ أو طؿك أو ثؼفؿا أي أطؾؿفؿا وأصدقفؿا وأشدهؿا تحريا 

لديـف طـده ألن الصقاب إلقف أقرب فنن تساويا خقر وإذا قؾد اثـقـ لؿ يرجع 

 .برجقع أحدهؿا

 َٔ ص٢ً بال اجتٗاز:

ومـ صؾك بغقر اجتفاد إن كان يحسـف وال تؼؾقد إن لؿ يحسـ االجتفاد قضك ـ 1

فنن لؿ يجد أطؿك أو جاهؾ مـ يؼؾده فتحريا ـ 2إن وجد مـ يؼؾده  ولق أصاب

وإن صؾك بصقر حضرا فلخطل أو صؾك أطؿك بال دلقؾ مـ ـ 3وصؾقا فال إطادة 

 ا.لؿس محراب أو كحقه أو خرب ثؼة أطاد

جديدا  ؾبابلدلة الؼبؾة لؽؾ صالة ألهنا واقعة متجددة فتستدطل ص ويجتفد العارف

ألكف ترجح يف ضـف ولق كان يف صالة ويبـل وال يؼضل ما : اينويصؾل باالجتفاد الث

 .صؾك باالجتفاد األول ألن االجتفاد ال يـؼض االجتفاد
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ومـ أخرب فقفا بالخطل يؼقـا لزمف قبقلف وإن لؿ يظفر لؿجتفد جفة يف السػر صؾك  

 .طؾك حسب حالف

 فصو اىٍْح يف اىصالج

العزم طؾك  :وشرطا، طؾك الشلءهق طزم الؼؾب اصطالحا: و ،الؼصد :لغةالـقة 

 .فعؾ العبادة تؼربا إلك اهلل تعالك

 َباذث اي١ٝٓ:

 حؼقؼة حؽؿ محؾ وزمـ   كقػقة شرط ومؼصقد حسـ 

 سبع شرائط أتت يف كقة     تؽػل لؿـ حقى لفا  بال وسـ

 حمٌ اي١ٝٓ:

وإن ، ومحؾفا الؼؾب والتؾػظ هبا لقس بشرط إذ الغرض جعؾ العبادة هلل تعالك

 .اكف إلك غقر ما كقاه لؿ يضرسبؼ لس
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 ١:مثاْٝؾطٚط اي١ٝٓ 

طدم قطعفا وـ 6التعققـ وـ 5العؾؿ بالؿـقي وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 ـ وطدم االتقان بالؿـايف.8 طدم تعؾقؼفاوـ 7

 صؿ١ اي١ٝٓ يف ايصال٠:

يجب أن يـقي طقـ صالة معقـة فرضا كاكت ـ و2ـ يجب أن يـقي فعؾ الصالة 1 

، فنن كاكت الصالة مطؾؼة أجزأه كقة الظفر والعصر أو كػال كالقتر والسـة الراتبةك

 فعؾ الصالة. 

 يف ايؿطض غبع١ أَٛض: ٚال ٜؿرتط

وال يف الؼضاء ـ 3 كقتف وال يف األداءـ 2فتؽػل كقة الظفر وكحقه  قةػرضالأن يـقي ـ 1

ا بان خالف ضـف طؽسف إذوذلؽ ويصح قضاء بـقة أداء  كقتف ألن التعققـ يغـل طـ

واإلطادة الصالة الؿعادة كقتف فال يعترب أن يـقي ـ 5 كقتف وال يشرتط يف الـػؾـ 4

الظفر كػال وال أن يـقي الظفر مـ أطادها معادة كؿا ال تعترب كقة الػرض  صبلال

وال يف باقل  الصالة وال تعترب إضافة الػعؾ إلك اهلل تعالك يفـ 6أولك مـ باب 

 .طدد الركعاتيعترب كقة وال ـ 7العبادات 

 ضابط:
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وال يؿـع صحتفا قصد ، عقـ السابؼة ألجؾ الرتتقبوجب طؾقف تن راومـ طؾقف ضف 

 .تعؾقؿفا وكحقه

 ٚقت اي١ٝٓ يف ايصال٠:

مؼاركة لؾعبادة ولف تؼديؿ الـقة طؾك تؽبقرة  ةويـقي مع التحريؿة لتؽقن الـق

 .اة والراتبة مالؿ يػسخفاالـقة يف وقت الؿمد اإلحرام بزمـ يسقر طرفا إن وجدت

 َبطالت اي١ٝٓ أضبع١:

بطؾت  الـقة أثـاء الصالة رتدد يف فسخالأو ـ 2 بطؾت يف أثـاء الصالة الـقة قطعـ 1

ؾق التعؾؼ فوـ 3شرط ومع الػسخ أو الرتدد ال يبؼك مستديؿا  ةألن استدامة الـق

نذا الشؽ فوـ 4 ال إن طزم طؾك فعؾ محظقر قبؾ فعؾف بطؾت طؾك شرط الـقة طؾؼ

 .التحريؿة استلكػفاشؽ يف شؽ يف الـقة أو 

 ايؿو يف اي١ٝٓ ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 ـ شؽ يف الـقة بعد الصالة.2ـ شؽ يف الـقة داخؾ الصالة 1
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 ايؿو يف اي١ٝٓ زاخٌ ايصال٠ ٜٓكػِ إىل قػُني:

وإن ـ 2فنن لؿ يؽـ أتك بشلء مـ أطؿال الصالة بـل  الصالة وإن ذكر قبؾ قطعـ 1

 ف.ال أثر لمـ الصالة بعد الػراغ الشؽ و، مع الشؽ طؿال استلكػطؿؾ 

 قًب اي١ٝٓ يف ايصال٠:

كػال يف وقتف الؿتسع جاز ألكف إكؿال يف الؿعـك  وإن قؾب مـػرد أو ملمقم فرضفـ 1

كـؼض الؿسجد لإلصالح لؽـ يؽره لغقر غرض صحقح مثؾ أن يحرم مـػردا 

ك ركعة مـ فريضة مـػردا ثؿ حضر فقريد الصالة يف جؿاطة وكص أحؿد فقؿـ صؾ

خرج مـف قطع الـافؾة تاإلمام وأققؿت الصالة يؼطع صالتف ويدخؾ معفؿ فق

، هذه رواية طـ أحؿد والرواية الثاكقة ال يؼطعفا بحضقر الجؿاطة بطريؼ األولك

 بؾ يتؿفا خػقػة.

ع مـ فرض إلك فرض آخر بطال ألكف قطتؽبقرة اإلحرام وإن اكتؼؾ بـقة مـ غقر ـ 2

وإن كقى الثاين مـ أولف بتؽبقرة إحرام ، مـ أولفكقة جديدة ؾثاين لكقة األول ولؿ يـق 

 .صحثاكقة 
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 ؾ٦ٝني: ٜٚٓكًب ْؿال 

 .وفرض لؿ يدخؾ وقتفـ 2 طؾقف فؾؿ تؽـ ةتئكػا فما بان طدمـ 1

 :ٚجيب يًحُاع١

م وإكؿا ئتؿام ألن الجؿاطة يتعؾؼ هبا أحؽااللوكقة الؿلمقم ـ 2إلمامة لكقة اإلمام ـ 1

 .بالـقة فؽاكت شرصا رجال كان الؿلمقم أو امرأة اإلمام والؿلمقم يتؿقز

 أضبع صٛض تبطٌ ايصال٠: 

 وإن اطتؼد كؾ مـفؿا أكفـ 2إن اطتؼد كؾ مـفؿا أكف إمام اآلخر فسدت صالهتؿا ـ 1

أو ـ 4كؿا لق كقى إمامف مـ ال يصؾح أن يممف ـ 3اآلخر  فسدت صالهتؿا  ملمقم

 فسدت صالتف. ماما أو ملمقماشؽ يف كقكف إ

 :ٚال ٜؿرتط

 .وال يضر جفؾ الؿلمقم ما قرأ بف إمامفـ 3الؿلمقم تعقـ وال ـ 2تعقـ اإلمام ـ 1

 َػأي١:

 .وإن كقى زيد االقتداء بعؿرو ولؿ يـق طؿرو اإلمامة صحت صالة طؿرو وحده
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 َػأي١:

قم بطؾت ، وإذا لؿ يحضر الؿلموتصح كقة اإلمامة ضاكا حضقر ملمقم ال شاكا 

 الصالة.

 ايترٍٛ َٔ َٓؿطز إىل َأَّٛ: 

ئتؿام يف ابتداء ئتؿام يف أثـاء الصالة لؿ تصح ألكف لؿ يـق االوإن كقى الؿـػرد اال

، هذا الؿذهب صؾك وحده ركعة أوال فرضا كاكت الصالة أو كػال الصالة سقاء

  الؿعتؿد والرواية الثاكقة تصح.

 ايترٍٛ َٔ َٓؿطز إىل إَاّ: 

تصح كقة إمامتف يف أثـاء الصالة إن كاكت فرضا ألكف لؿ يـق اإلمامة يف ابتداء  كؿا ال

واختار ، الصالة ومؼتضاه أكف يصح يف الـػؾ وقدمف يف الؿؼـع والؿحرر وغقرهؿا

بتداء وقدمف يف التـؼقح األكثر ال يصح يف فرض وال كػؾ ألكف لؿ يـق اإلمامة يف اال

 .وقطع بف يف الؿـتفك
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 عث: 

يف الػرض ال تصح وطـف تصح اختارها الؿقفؼ وتؼل  ة الؿـػرد إلك إمام تغقر كق

الديـ، والؿذهب ال يصح ال يف فرض وال كػؾ وهل مـ الؿسائؾ التل خالػ فقفا 

ومؼتضاه أكف الحجاوي الؿذهب فؼال تصح يف الـػؾ دون الػرض، قال البفقيت 

األكثر ال يصح يف واختار ، يصح يف الـػؾ وقدمف يف الؿؼـع والؿحرر وغقرهؿا

بتداء وقدمف يف التـؼقح وقطع بف يف فرض وال كػؾ ألكف لؿ يـق اإلمامة يف اال

 .الؿـتفك

 ١ْٝ االْؿطاز تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ كقى االكػراد بال طذر. 2ـ كقى االكػراد بعذر 1

 : ْؿطاز بال عصضاالَأَّٛ ٣ْٛ  ٚإٕ

ولعذر ، رتكف متابعة إمامفوتطقيؾ إمام بطؾت صالتف لـ 3 وغؾبة كعاسـ 2مرض ـ 1

 .صحت فنن فارقف يف ثاكقة جؿعة لعذر أتؿفا جؿعة
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 بطالٕ صال٠ املأَّٛ ببطالٕ صال٠ اإلَاّ:

فؾقس لإلمام  وتبطؾ صالة ملمقم ببطالن صالة إمامف لعذر أو غقره فال استخالف

، وطـف ال تبطؾ صالة ملمقم ببطالن أن يستخؾػ مـ يتؿ هبؿ إن سبؼف الحدث 

ولق لؿ يـقي  وال تبطؾ صالة إمام ببطالن صالة ملمقم ويتؿفا مـػرداامف، صالة إم

 االكػراد.

وإن أحرم إمام الحل الراتب بؿلمقمقـ أحرم هبؿ كائبف لغقبتف وبـك طؾك صالة كائبف 

 .وطاد اإلمام الـائب ممتؿا صح

 صٛض يف اإلَا١َ:

 فاهتؿاا قضاء م وإن سبؼ اثـان فلكثر ببعض الصالة فلتؿ أحدهؿا بصاحبف يفـ 1

 . مثؾف إذا سؾؿ إمام مسافر صحؼقؿ ئتؿ مؼقؿ باأو ـ 2 صح

 تاب صفح اىصالج 
 

   ايصال٠:ٜػٔ اـطٚد إىل

 .ويؼارب خطاهـ 3ووقار ـ 2بسؽقـف ـ 1
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 أضبع١: املػحس ايػٓٔ يف  

ويجؾس ـ 4 ويؼقل ما وردـ 3والقسرى إذا خرج ـ 2 إذا دخؾ قدم رجؾف القؿقــ 1

 .مستؼبؾ الؼبؾة

 :ملهطٖٚات يف املػحسا

  .وال يخقض يف حديث الدكقاـ 2وال يشبؽ أصابعف ـ 1 

هذه رواية طـ  يسـ لإلمام فالؿلمقم الؼقام طـد ققل الؿؼقؿ قد قامت الصالة 

هذا إن رأى الؿلمقم اإلمام والؿذهب الؿعتؿد أكف ال يؼقم إال إذا رأى اإلمام، 

  .يحرم اإلمام حتك تػرغ اإلقامة وال، اإلمام

 :ٚ تػٔ

فؾقؾتػت طـ يؿقـف فقؼقل استقوا ـ 3واألكعب ـ 2تسقية الصػ بالؿـاكب ـ 1

ويؽؿؾ األول ويؼقل استقوا يرحؿؽؿ اهلل   طـ يسارهيؾتػت وـ 4يرحؿؽؿ اهلل 

لف الصػ األول فاألول ويرتاصقن طـ يؿقـف والصػ األول لؾرجال أفضؾ و

ـف ففق أفضؾ والصػ ثقابف وثقاب مـ وراءه ما اتصؾت الصػقف وكؾؿا قرب م

 .األخقر لؾـساء أفضؾ
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 اإلحساً ذنثريجفصو يف 
 :قا٥ُا ٜٚكٍٛ

 .كطؼا اهلل أكربمع الؼدرة  اهلل أكرب فال تـعؼد إال بـ 2يف فرض ـ 1 

 تهبري٠ يف غت صٛض: ؾال تصح

أو مد ـ 4الجؾقؾ وكحقه اهلل أو ـ 3كرب األأو قال اهلل ـ 2 تؽبقرة اإلحرام إن كؽسـ 1

كره مع بؼاء  التؽبقر أو قال أكبار وإن مططـ 6أكرب ـ أو مد هؿزة 5هؿزة اهلل 

 .الؿعـك

 صٛض تترٍٛ ايصال٠ َٔ ؾطض إىل ْؿٌ:

ـ أو أتؿ تؽبقرة 3ـ أو ابتدأ التؽبقرة غقر قائؿ 2ـ لق  أتك بتؽبقرة اإلحرام غقر قائؿ 1

 .صحت كػال إن اتسع الققتاإلحرام غقر قائؿ 

 ايػٓٔ يف ضؾع ايٝسٜٔ مخػ١:

ـ 4ـ مؿدودة األصابع 3ـ مضؿقمة األصابع 2أن يبتدئ الرفع ويـفقف مع التؽبقر ـ 1

 ـ أن يرفع يديف إلك حذو مـؽبقف. 5أن يستؼبؾ ببطقن يديف الؼبؾة 
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ويؽقن حال التحريؿة رافعا يديف كدبا فنن طجز طـ رفع إحداهؿا رفع األخرى مع  

األصابع مؿدودة  قمةمضؿ هناية التؽبقر مع رفع يديف  ابتداء التؽبقر ويـفل

،  وطـف يصح إلك فرع األصابع مستؼبال ببطقهنؿا الؼبؾة  حذو  أي مؼابؾ مـؽبقف

رفع القديـ فنن لؿ يؼدر طؾك الرفع الؿسـقن رفع حسب اإلمؽان ويسؼط أذكقف، 

 بػراغ التؽبقر كؾف وكشػ يديف هـا ويف الدطاء أفضؾ

 

 

  :ٜٚػُع اإلَاّ اغتربابا

وكذا يجفر بسؿع اهلل لؿـ ـ 2خؾػف  مـ الؿلمقمقـ لقتابعقه بالتؽبقر كؾف  مـ ـ 1

فنن لؿ يؿؽـف إسؿاع جؿقعفؿ جفر بف دون الثاكقة والتسؾقؿة األولك ـ 3حؿده 

يسؿع قراءتف مـ خؾػف يف أولتل غقر  قسـ لإلمام أنفقراءتف ـ و4 بعض الؿلمقمقـ

 صر.الظفر والع
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 املٛاضع اييت جيٗط ؾٝٗا اإلَاّ بايكطا٠٤ تػع:

ـ 7والؽسقف ـ 6والعقديـ ـ 5والجؿعة ـ 4والصبح ـ 3والعشاء ـ 2الؿغرب ـ 1

 .بؼدر ما يسؿع الؿلمقمقـ، والقترـ 9والرتاويح ـ 8واالستسؼاء 

 ضابط:

غقر اإلمام وهق الؿلمقم والؿـػرد يسر بذلؽ كؾف لؽـ يـطؼ بف بحقث يسؿع  و

ذا هق الؿذهب، ، هيؽقن كالما بدون الصقت كػسف وجقبا يف كؾ واجب ألكف ال

واختار تؼل الديـ االكتػاء بتحريؽ الشػتقـ بالحروف وإن لؿ يسؿع كػسف، 

 وذكره وجف يف الؿذهب.

 :ةثِ إشا ؾطؽ َٔ ايتهبري٠

وطـف تحت صدره فقق  يؼبض كقع يسراه بقؿقـف ويجعؾفؿا تحت سرتف استحبابا 

إال يف الؿصؾل استحبابا مقضع سجقده ألكف أخشع  ويـظرالسرة ، وطـف مخقر، 

ستػتاح والؼراءة ثؿ يستػتح كدبا فقؼقل سبحاكؽ الؾفؿ صالة خقف لحاجة اال

وتبارك اسؿؽ وتعالك جدك وال إلف غقرك  ثؿ يستعقذ كدبا فقؼقل أطقذ  وبحؿدك 

 البسؿؾةباهلل مـ الشقطان الرجقؿ ثؿ يبسؿؾ كدبا فقؼقل بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ و
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ويؽقن البسؿؾة قر براءة فقؽره ابتداؤها بقرآن آية مـف كزلت فصال بقـ السقر غ 

االستػتاح والتعقذ والبسؿؾة سرا ويخقر يف غقر صالة يف الجفر بالبسؿؾة ولقست 

 .البسؿؾة مـ الػاتحة وتستحب طـد كؾ فعؾ مفؿ

 األؾٝا٤ اييت ٜػط بٗا يف ايصال٠ ةثالةث١:

 ـ البسؿؾة.3ـ التعقذ 2ـ االستػتاح 1

ا وهل ركـ يف كؾ ركعة وهل أفضؾ سقرة وآية ثؿ يؼرأ الػاتحة تامة بتشديداهت

ح بؼراءهتا الصالة وبؽتابتفا يف تالؽرسل أطظؿ آية وسؿقت فاتحة الؽتاب ألكف يػت

  .الؿصاحػ وفقفا إحدى طشرة تشديدة ويؼرأها مرتبة متقالقة

 َبطالت ايؿاؼ١ مخػ١:

ع سؽقت غقر مشروقطعفا بأو ـ 2مشروع وصال طرفا غقر فنن قطعفا بذكر ـ 1

رتتقب ترك الأو ـ 5أو ترك مـفا حرفا ـ 4أو ترك مـفا تشديدة ـ 3 أطادها طرفا وصال

  .ؿلمقم، إال: الإن تعؿد ف إطادة الػاتحةلزم
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 األؾٝا٤ اييت ال تكطع ايؿاؼ١:

وكالسؽقت ـ 2مشروطا كسمال الرحؿة طـد تالوة آية رحؿة ـ إذا قطعفا بذكر 1

وة مع إمامف لؿ يبطؾ ما مضك مـ قراءهتا وكسجقده لؾتالـ 3الستؿاع قراءة إمامف 

  .مطؾؼا

 :ٜٚػترب

ويؽره اإلفراط يف التشديد ، يؼػ طـد كؾ أيةـ 3معربة ـ 2أن يؼرأها مرتؾة ـ 1 

 والؿد 

ويجفر الؽؾ الؿـػرد واإلمام والؿلمقم  بآمقـ يف الصالة الجفرية بعد سؽتة لطقػة 

ء ومعـاه الؾفؿ استجب ويحرم لقعؾؿ أهنا لقست مـ الؼرآن وإكؿا هل صابع الدطا

 .إمام أو أسره أتك بف ملمقم جفرا التلمقـ تشديد مقؿفا فنن ترك

 :ًٜٚعّ اؾاٌٖ

 .الذكر القاجبتعؾؿ وـ 2تعؾؿ الػاتحة ـ 1

 ضابط:
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 .ومـ صؾك وتؾؼػ الؼراءة مـ غقره صحت 

 :ةثِ ٜكطأ بعس ايؿاؼ١

وتجقز آية إال أن ـ 2سقرة كدبا كامؾة فقستػتحفا ببسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ـ 1

وكص طؾك جقاز تػريؼ ـ 3أحؿد استحب كقهنا صقيؾف كآية الديـ والؽرسل 

 .وال يعتد بالسقرة قبؾ الػاتحةـ 4 يف ركعتقـ السقرة

 :ٜٚهطٙ

والؼراءة بؽؾ الؼرآن يف فرض لعدم كؼؾف ـ 2االقتصار طؾك الػاتحة يف الصالة ـ 1

 .ولإلصالة

يؽره لعذر  وأولف ق وال صقال الؿػصؾ  صالة  الصبح مـ يف  تؽقن السقرة و

كؿرض وسػر مـ قصاره وال يؽره بطقالف و تؽقن السقرة يف صالة الؿغرب مـ 

قصاره وال يؽره بطقالف و تؽقن السقرة يف الباقك مـ الصؾقات كالظفريـ 

 والعشاء مـ أوساصف 

صقال الؿػصؾ مـ قاف إلك طؿ وأواسط الؿػصؾ مـ طؿ إلك الضحك وقصار 

 مـ الضحك إلك الـاس. الؿػصؾ



 

 

158 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 : أذهاّ ١َُٗ

و ويؽره تـؽقس ـ 3ويؽره تـؽقس السقر ـ 2ويحرم تـؽقس الؽؾؿات وتبطؾ بف ـ 1

وال تصح الصالة  ـ 5وال تؽره مالزمة سقرة مع اطتؼاد جقاز غقرها ـ 4اآليات 

طـ مصحػ طثؿان بـ طػان رضل اهلل تعالك طـف كؼراءة ابـ  بؼراءة خارجة

وتصح بؿا وافؼ مصحػ طثؿان وصح ـ 6ة أيام متتابعات مسعقد فصقام ثالث

سـده وإن لؿ يؽـ مـ العشرة وتتعؾؼ بف األحؽام وإن كان يف الؼراءة زيادة حرف 

 .ففل أولك ألجؾ العشر حسـات هقئات الركقع والسجقد والذكر فقفؿا

   صؿ١ ايطنٛع:

  ويضع ء الركقعرافعا يديف مع ابتدا ثؿ بعد فراغف مـ قراءة السقرة  يركع مؽربا

أن  : وهقمػرجتل األصابع  استحبابا ويؽره التطبقؼاستحبابا يديف  طؾك ركبتقف 

ثؿ يحطفؿا بقـ ركبتقف إذا ركع وهذا بباصـفؿا خرى يجعؾ إحدى كػقف طؾك األ

كان يف أول اإلسالم ثؿ كسخ ويؽقن الؿصؾل  مستقيا ضفره  ويجعؾ رأسف بنزاء 

 .يف مرفؼقف طـ جـبقفضفره فال يرفعف وال يخػضف ويجا
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 ايطنٛع اجملعئ: 

كحـاء بحقث يؿؽـ مس ركبتقف بقديف إن كان وسطا يف الخؾؼة أو والؿجزئ اال

ومـ قاطد مؼابؾة وجفف ما وراء ركبتقف مـ األرض  وسط الخؾؼة، قدره مـ غقر

 .الؽؿال ة الؿؼابؾةأدكك مؼابؾة وتتؿ

 :ٜٚكٍٛ ضانعا

فضؾ والقاجب مرة وأدكك الؽؿال ثالث سبحان ربل العظقؿ واالقتصار طؾقفا أ  

جاء طـ الحسـ التسبقح التام سبع والقسط  :قال أحؿد، وأطاله لإلمام طشر

 .خؿس وأدكاه ثالث

 صؿ١ ايكٝاّ بعس ايطنٛع:

ل ثؿ يرفع رأسف ويديف قائال إمام ومـػرد سؿع اهلل لؿـ حؿده مرتبا وجقبا و يؼق

ـا ولؽ الحؿد مؾء السؿاء ومؾء بعد ققامفؿا واطتدالفؿا رب اإلمام والؿـػرد

األرض ومؾء ما شئت مـ شلء بعد ولف ققل الؾفؿ ربـا ولؽ الحؿد وبال واو 

وطـف أفضؾ طؽس ربـا لؽ الحؿد و يؼقل ملمقم يف رفعف ربـا ولؽ الحؿد فؼط 

 يزيد واختاره أبق الخطاب وتؼل الديـ.
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 ٚضع ايٝسٜٔ بعس ايطنٛع:

كص  وضع يؿقـف طؾك شؿالف أو أرسؾفؿا وإذا رفع الؿصؾل مـ الركقع فنن شاء

 طؾقفا اإلمام أحؿد.

 صٛض ايترُٝس أضبع١:

ـ الؾفؿ ربـا لؽ الحؿد 3ـ ربـا ولؽ الحؿد بزيادة القاو أفضؾ 2ـ ربـا لؽ الحؿد 1

 ـ الؾفؿ ربـا ولؽ الحؿد أفضؾ مـ زيادة القاو.4

 صؿ١ ايػحٛز:

ف  ساجدا طؾك سبعة أطضاء وال يرفع يدي ثؿ إذا فرغ مـ ذكر االطتدال يخر مؽربا 

 .جبفتف مع أكػف رجؾقف ثؿ ركبتقف ثؿ يديف ثؿ

 ايػحٛز ع٢ً ذا٥ٌ ٜٓكػِ إىل قػُني:

فتصح ولق سجد  مع  أطضاء السجقد وال تجب مباشرة الؿصؾل بشلء مــ 1

فنن ـ 2حائؾ بقـ األطضاء ومصاله إذا كان الحائؾ  لقس مـ أطضاء سجقده  
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ض كؿا لق وضع يديف طؾك فخديف أو جبفتف جعؾ بعض أطضاء السجقد فقق بع 

 .فئطؾك يديف لؿ يجز

ويؽره ترك مباشرهتا بال طذر ويجزئ بعض كؾ طضق وإن جعؾ ضفقر كػقف أو 

قدمقف طؾك األرض أو سجد طؾك أصراف أصابع يديف فظاهر الخرب أكف يجزيف ذكره 

 .يف الشرح

 ايعحع يف أعضا٤ ايػحٛز:

ـ ومـ طجز طـ غقر 2 ما يؿؽـف ئرها ويقمومـ طجز بالجبفة لؿ يؾزمف بغقـ 1

 الجبفة لزمف السجقد طؾك باقل األطضاء.

 اجملاؾ١ يف ايػحٛز:

طـ ساققف  فخذيفوـ 3وبطـف طـ فخديف ـ 2ويجايف  الساجد طضديف طـ جـبقف ـ 1

 .ما لؿ يمذ جاره

 ايتؿطٜل يف ايػحٛز:

 .لك الؼبؾةأصابع رجؾقف ويقجففا إيػرق وـ 6رجؾقف يػرق وـ 5ويػرق ركبتقف 
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 :يٜ٘باح ٚ

 السجقد.أن يعتؿد بؿرفؼقف طؾك فخديف إن صال 

 :ٜٚكٍٛ يف ايػحٛز

 .سبحان ربل األطؾك طؾك ما تؼدم يف تسبقح الركقع  

 صؿ١ اؾًٛؽ بني ايػحستني:

ثؿ يرفع رأسف إذا فرغ مـ السجدة مؽربا ويجؾس مػرتشا يسرى رجؾقف  كاصبا 

ا كحق الؼبؾة ويبسط يديف طؾك فخديف ويثـل أصابعف يؿـاه  ويخرجفا مـ تحتف

 .مضؿقمتل األصابع

 :ٜٚكٍٛ بني ايػحستني

لثاكقة كاألولك فقؿا ا رب اغػر لل القاجب مرة والؽؿال ثالث ويسجد السجدة 

 .تؼدم مـ التؽبقر والتسبقح وغقرهؿا
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  صؿ١ ايكٝاّ إىل ايطنع١ ايثا١ْٝ: 

يجؾس يستحب أن  ثؿ يرفع مـ السجقد مؽربا كاهضا طؾك صدور قدمقف  وال

معتؿدا   هذا الؿذهب والرواية الثاكقة: يستحب أن يجؾس لالسرتاحة لالسرتاحة

لعبد الؼادر الجقالين وإال اطتؿد طؾك األرض ويف الغـقة  سفؾ طؾك ركبتقف إن

 لقتؼقى بذلؽ. يؽره أن يؼدم إحدى رجؾقف(  561الؿتقىف سـة ) 

 ١ أَٛض:أضبع  ٜٚصًٞ ايطنع١ ايثا١ْٝ  ناألٚىل َا عسا

 فال تشرع إال يف ةوتجديد الـقـ 4والتعقذ ـ 3واالستػتاح ـ 2تؽبقرة اإلحرام ـ 1

 .تعقذ يف الثاكقة الركعة األولك األولك لؽـ إن لؿ يتعقذ يف الركعة

 

 صؿ١ اؾًٛؽ يًتؿٗس:

بعد فراغف مـ الركعة الثاكقة يجؾس مػرتشا  كجؾقسف بقـ السجدتقـ ويداه  ثؿ 

ؿفؿا ركبتقف ويؼبض خـصر يده القؿـك وبـصرها ويحؾؼ طؾك فخديف  وال يؾؼ

إهبامفا مع القسطك بلن يجؿع بقـ رأس اإلهبام والقسطك فتشبف الحؾؼة مـ حديد 

  وكحقه
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 :ٜٚؿري بػبابتٗا َٔ غري ؼطٜو

، ودطائف يف الصالة وغقرها طـد ذكر اهلل تعالك تـبقفا طؾك التقحقدـ 2يف تشفده ـ 1

 مضؿقمة إلك الؼبؾة  القسرىيده ويبسط أصابع 

 صؿ١ ايتؿٗس:

ويؼقل سرا التحقات هلل والصؾقات والطقبات السالم  طؾقؽ أيفا الـبل  ورحؿة 

اهلل وبركاتف السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ أشفد أن ال إلف إال اهلل وأشفد 

  .أن محؿدا طبده ورسقلف هذا التشفد األول

 ايتؿٗس ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ تشفد يعؼبف سالم، ويسؿك الثاين.2 يعؼبف سالم، ويسؿك األول ـ تشفد ال1

 : يف ايتؿٗس ايصٟ ٜعكب٘ ايػالّ ةثِ ٜكٍٛ

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد كؿا صؾقت طؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقد 

مجقد وبارك طؾك محؿد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ إكؽ حؿقد 

 .مجقد
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 :جيعئ ٚال 

 د.الصالة طؾك التشف مقديجزئ إن وال ـ 2بلهؾ لق أبدل آل ـ 1

 :ٜٚػتعٝص ْسبا ؾٝكٍٛ

مـ طذاب جفـؿ و مـ طذاب الؼرب و مـ فتـة الؿحقا والؿؿات و مـ  أطقذ باهلل 

 .فتـة الؿسقح الدجال

 اغتربابا: ٚجيٛظ إٔ ٜسعٛ

أو بلمر ـ 4السؾػ طـ وـ أ3أو طـ الصحابة ـ 2بؿا ورد يف الؽتاب والسـة ـ 1

 .لق لؿ يشبف ما ورداآلخرة و

الؾفؿ ارزقـل  :ولقس لف الدطاء بشلء مؿا يؼصد بف مالذ الدكقا وشفقاهتا كؼقلف

 .بفالصالة وما أشبفف وتبطؾ أو دابة هؿالجة جارية حسـاء أو صعاما صقبا 

 :ةثِ ٜػًِ ٖٚٛ جايؼ ؾٝكٍٛ

 السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل.طـ يؿقـف السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وطـ يساره 
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 ات ايػالّ ةثالةث١: ٚاجب

 ـ معرفا.3ـ مرتبا 2ـ أن يسؾؿ وهق جالس 1

  ٔ ايػالّ مخػ١: ٚغٓ

وال يؿده يف الصالة وال طؾك ـ 3وأن ال يطقل السالم ـ 2التػاتف طـ يساره أكثر ـ 1

وأن يـقي بف الخروج مـ ـ 5 وهق الجزم وأن يؼػ طؾك آخر كؾ تسؾقؿةـ 4الـاس 

 .الصالة

   .اهلل يف غقر صالة جـازة واألولك أن ال يزيد وبركا تف وال يجزئ إن لؿ يؼؾ ورحؿة

 صؿ١ ايكٝاّ يًطنع١ ايثايث١:

هنض مؽربا بعد التشفد  كظفر كؿغرب  أو رباطقة  وإن كان الؿصؾل يف ثالثقة 

وصؾك ما بؼل ، وطـف يرفع يديف اختاره الؿجد وتؼل الديـ األول وال يرفع يديف

ؿ يجؾس ة والرابعة ثثيف الرجعة الثال يسر بالؼراءة و الثاكقة بالػاتحة فؼط  كالركعة 

 يػرش رجؾف القسرى ويـصب القؿـك وهق أن: يف تشفده األخقر متقركا

  .ألقتقف طؾك األرض ثؿ يتشفد ويسؾؿ ويخرجفؿا طـ يؿقـف ويجعؾ

 ضابط:



  

 

167 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 .والؿرأة مثؾ الرجؾ يف جؿقع ما تؼدم حتك رفع القديـ 

 :املطأ٠ ؽايـ ايطجٌ يف ةثالةث١ أَٛض

وتسدل رجؾقفا يف ـ 2تضؿ كػسفا  يف الركقع والسجقد وغقرهؿا فال تتجاىف  ـ 1 

وتسر الؼراءة وجقبا إن سؿعفا ـ 3جاكب يؿقـفا إذا جؾست وهق أفضؾ أو مرتبعة 

 .أجـبل وخـثك كلكثك

 بعس ايػالّ: ٜػٔٚ

ويؼقل الؾفؿ أكت السالم ومـؽ السالم تباركت وتعالقت يا ـ 2أن يستغػر ثالثا ـ 1

ويؼقل سبحان اهلل والحؿد هلل واهلل أكرب معا ثالثا وثالثقـ ـ 3ذا الجالل واإلكرام 

واختار تؼل الديـ طدم االستحباب لغقر  ويدطق بعد مؽتقبة مخؾصا يف دطائفـ 4

 طارض.

 فصو ادلنسٕٗاخ يف اىصالج

وإن كان لخقف وكحقه لؿ يؽره وإن استدار بجؿؾتف أو  يؽره يف الصالة التػاتفـ 1

رفع بصره إلك السؿاء إال  ويؽرهـ 2شدة خقف إال يف  تدبر الؼبؾة بطؾت صالتفاس

ألكف فعؾ  ويؽره تغؿقض طقـقفـ 3 حقلف إذا تجشل فقرفع وجفف لئال يمذي مـ
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ف وهق أن يػرش قدمقف ويجؾس طؾك طؼبق: ويؽره إقعاؤه يف الجؾقسـ 4 القفقد

وهق ققل أهؾ ذهب قال يف اإلكصاف وهق الصحقح مـ الؿهؽذا فسره اإلمام 

الحديث واقتصر طؾقف يف الؿغـل و الؿؼـع و الػروع وغقرها وطـد العرب اإلقعاء 

يف شرح ابـ الـجار جؾقس الرجؾ طؾك إلقتقف كاصبا قدمقف مثؾ إقعاء الؽؾب قال 

ويؽره أن يعتؿد طؾك يده أو غقرها وهق ـ 5وكؾ مـ الجؾستقـ مؽروه : الؿـتفك

ر وكحقه ألكف يزيؾ مشؼة الؼقام إال مـ حاجة فنن وأن يستـد إلك جداـ 6 جالس

ويؽره افرتاش ذراطقف ـ 7 الصالة لؿ تصح الجدار لق أزيؾالؿصؾل كان يسؼط 

وهق كؾ طؿؾ ال  ويؽره طبثفـ 8ساجدا بلن يؿدهؿا طؾك األرض مؾصؼا لفؿا هبا 

ويؽره تروحف ـ 16 وضع يديف طؾك خاصرتف ، وهقويؽره تخصرهـ 9فائدة فقف 

وكحقها ألكف مـ العبث إال لحاجة كغؿ شديد ومراوحتف بقـ رجؾقف  بؿروحة

وفرقعة أصابعف ـ 12القفقد  مراوحتف بقـ رجؾقف ألكف فعؾ ةوتؽره كثرـ 11مستحبة 

شقئا  فؿف ووضع يفـ 16وفتح فؿف ـ 15ويؽره التؿطل ـ 14األصابع  وتشبقؽـ 13

ة مـصقبة ولق صغقرة أو صقرـ 18وأن يصؾل وبقـ يديف ما يؾفقف ـ 17ال يف يده 

ـ 22إلك كار مـ قـديؾ أو شؿعة يصؾل أو ـ 21أو باب مػتقح ـ 26أو كجاسة ـ 19

وأن يصطحب ما ـ 25وإخراج لساكف ـ 24واإلشارة لغقر حاجة ـ 23والرمز بالعقـ 

كائؿ صالتف إلك أو ـ 27وصالتف إلك متحدث ـ 26فقف صقرة مـ فص أو كحقه 
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أو إلك امرأة تصؾل بقـ يديف وإن غؾبف تثاؤب ـ 36أو وجف آدمل ـ 29أو كافر ـ 28 

ويؽره أن يؽقن حاقـا حال دخقلف ـ 31 كظؿ كدبا فنن لؿ يؼدر وضع يده طؾك فؿف

كؾ ما يؿـع كؿا لفا كاحتباس  وكذاـ 32يف الصالة والحاقـ هق الؿحتبس بقلف 

وططش مػرط ألكف يؿـع ـ 38وجقع ـ 37وبرد ـ 36وحر ـ 35أو ريح ـ 34غائط 

أو بحضرة صعام يشتفقف  فتؽره ـ 39 قع وسقاء خاف فقت الجؿاطة أوال الخش

ولق خاف فقت الجؿاطة وإن ضاق الققت طـ فعؾ جؿقعفا وجبت يف  صالتف

ويؽره أن يخص ـ 46 الصالة إذا ضاق الققت جؿقع األحقال وحرم اشتغالف بغقر

 الصالة ومسح أثر سجقده يفـ 41جبفتف بؿا يسجد طؾقف ألكف مـ شعائر الرافضة 

وكػ ثقبف وكحقه ولق فعؾفؿا ـ 44 وهق لقف وطؼص شعرهـ 43ومسح لحقتف ـ 42

يؽره أن ـ و45قبؾ صالتف وهنك اإلمام رجال كان إذا سجد جؿع ثقبف بقده القسرى 

 الػاتحة ألكف لؿ يـؼؾ و ال يؽره جؿع سقر يف صالة و يؽره تؽرارـ 46 يشؿر ثقابف

 الرجؾ تصػقؼكره وـ 48صػقر التـبقف بوـ 47وكره التـبقف بـحـحة ـ 46فرض كـػ

 ج.الؿرأ وتسبقحـ 49
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 املطٚض بني ٜسٟ املصًٞ:

ويسـ لؾؿصؾل رد الؿار بقـ يديف وسقاء كان الؿار آدمقا أو غقره والصالة ـ 1 

فرضا أو كػال بقـ يديف سرته فؿر دوهنا أو لؿ تؽـ فؿر قريبا مـف ومحؾ ذلؽ ما لؿ 

ويحرم الؿرور بقـ الؿصؾل ـ 2ا إلك الؿرور أو بؿؽة يغؾبف أو لؿ يؽـ الؿار محتاج

وسرتتف ولق بعقدة وإن لؿ يؽـ سرتة فػل ثالثة أذرع فلقؾ فنن أبك الؿار الرجقع 

دفعف الؿصؾل فنن أصر فؾف قتالف ولق مشك فنن خاف فسادها لؿ يؽرر دفعف 

 إن كرر الدفع. ويضؿـف

 املباذات يًُصًٞ عؿط٠:

قؾ أو سبع أو سؼقط جدار وكحقه وإن كثر لؿ تبطؾ ولؾؿصؾل دفع العدو مـ سـ 1

تؽبقرات العقد طد وـ 4 التسبقحطد وـ 3لف طد اآلي  ـ و2يف األشفر قالف يف الؿبدع 

الػتح أو غؾط ويجب ـ 6ولؾؿلمقم الػتح طؾك إمامف إذا أرتج طؾقف ـ 5بلصابعف 

راءة غقرها يف الػاتحة كـسقان سجدة وال تبطؾ بف ولق بعد أخذه يف قطؾك اإلمام 

وال يػتح طؾك غقر إمامف ألن ذلؽ يشغؾف طـ صالتف فنن فعؾ لؿ تبطؾ قالف يف 

ولف ـ 16وإن سؼط رداؤه فؾف رفعف ـ 9 ولػ العؿامةـ 8ولف لبس الثقب ـ 7الشرح 

 .قتؾ حقة وطؼرب وقؿؾ وبراغقث وكحقها
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 ايؿعٌ َٔ غري جٓؼ ايصال٠ ٜبطٌ ايصال٠ بؿططني: 

 أن يؽقن متقالقا. ـ2ـ أن يؽقن كثقرا طرفا 1

الؿصؾل  الػعؾ طرفا مـ غقر ضرورة و كان متقالقا  بال تػريؼ بطؾت   لفنن أصا

سفقا إذا كان مـ غقر جـس الصالة ألكف يؼطع الؿقاالة  الصالة ولق كان الػعؾ

ويؿـع متابعة األركان فنن كان لضرورة لؿ يؼطعفا كالخائػ وكذا إن تػرق ولق 

ؾ قؾب بعؿالصالة رس ولق مػفقمة كػعؾف وال تبطؾ وإشارة األخ، صال الؿجؿقع

  .وإصالة كظر يف كتاب وكحقه

 :ٚتباح يف ايصال٠ ؾطضا ناْت أٚ ْؿال

سبح رجؾ وال  وإذا طرض لؾؿصؾل شلءـ 3 وأوساصفاـ 2قراءة أواخر السقر ـ 1

 وصػؼت امرأة ببطـ كػفا طؾك ضفر األخرى وتبطؾ إن كثرالتسبقح تبطؾ إن كثر 

الصالة والسالم طؾقف صؾك اهلل طؾقف يباح لف وـ 5ولف رد السالم إشارة ـ 4 التصػقؼ

ولؾؿصؾل التعقذ طـد آية وطقد و سمال الرحؿة ـ 6وسؾؿ طـد قراءتف ذكره يف كػؾ

ألقس ذلؽ بؼادر طؾك أن يحقل  طـد آية رحؿة ولق يف فرض قال أحؿد إذا قرأ 

 .ػؾالؿقتك يف الصالة وغقرها قال سبحاكؽ فبؾك يف فرض وك
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 ايبصام يف ايصال٠:

طـ يساره ويف الؿسجد يف ثقبف ويحؽ بعضف خارج الؿسجد ويبصؼ يف الصالة 

لؾخرب  ببعض إذهابا لصقرتف قال أحؿد البزاق يف الؿسجد خطقئة وكػارتف دفـف

مقضعف استحبابا ويؾزم حتك غقر الباصؼ إزالتف وكذا الؿخاط  أي يطقب ويخؾؼ

ويف ثقبف  جاز أن يبصؼ طـ يساره أو تحت قدمقفوالـخامة وإن كان يف غقر مسجد 

 .أولك ويؽره يؿـة وأماما

  أذهاّ ايػرت٠:

وتسـ صالتف إلك سرتة حضرا كان أو سػرا ولق لؿ يخش مارا قائؿة كؿمخرة 

الجدار ويف فضاء فنلك شلء شاخص  الرحؾ فنن كان يف مسجد وكحقه قرب مـ

ع العصا بقـ يديف طرضا مـ شجر أو بعقر أو ضفر إكسان أو طصك ويؽػل وض

ويستحب اكحرافف طـفا قؾقال فنن لؿ يجد شاخصا فنلك خط كالفالل قال يف 

 .الشرح وكقػ ما خط أجزأه

وتبطؾ الصالة بؿرور كؾب أسقد هبقؿ أي ال لقن فقف سقى السقاد إذا مر بقـ  

 إن لؿ تؽـ سرتة الؿصؾل وسرتتف أو بقـ يديف قريبا يف ثالثة أذرع فلقؾ مـ قدمقف
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وخص األسقد بذلؽ ألكف شقطان  فؼط  أي ال امرأة وحؿار وشقطان وغقرها  

  .وسرتة اإلمام سرتة لؾؿلمقم

  فصو أزماُ اىصالج 

جؿع ركـ وهق جاكب الشلء األققى وهق ما كان فقفا وال يسؼط طؿدا األركان 

 .وال سفقا وسؿاها بعضفؿ فروضا والخالف لػظل

 :أضنإ ايصال٠ أضبع١ عؿط

ـ 3وتؽبقرة اإلحرام ـ 2 ما لؿ يصر راكعاالؼقام:  يف فرض لؼادر وحد الؼقامـ 1

ـ 5 ركعة يف كؾ والركقعـ 4الػاتحة ويتحؿؾفا اإلمام طـ الؿلمقم ة وقراء

واالطتدال طـف  ولق صقلف لؿ تبطؾ كالجؾقس بقـ السجدتقـ ويدخؾ يف االطتدال 

لػروع والؿـتفك هذا طـد األكثر وفرق بقـ االطتدال والرفع مـف يف االرفع 

ـ 7طؾك األطضاء السبعة  والسجقدـ 6وغقرهؿا بقـفؿا فجعؾقهؿا ركـقـ 

والطؿلكقـة يف  ـ 9والجؾقس بقـ السجدتقـ ـ 8واالطتدال طـف أي الرفع مـف 

قس لؾتشفد جؾالوـ 11والتشفد األخقر ـ 16األفعال الؽؾ وهل السؽقن وإن قؾ 
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ـ 13قف وسؾؿ يف التشفد األخقر والصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾـ 12 األخقر

 تان.والتسؾقؿـ 14 والرتتقب بقـ األركان

 عث:

التسؾقؿتان ركـ كؿا يف الؿـتفك واإلقـاع والرواية الثاكقة تسؾقؿة واحدة كؿا طـد 

 الؿقفؼ.

 ايتهبري يف ايصال٠ ةثالةث١ أْٛاع:

ـ سـة وهل 3ـ واجب وهل تؽبقرات االكتؼال 2ـ ركـ وهل تؽبقرة اإلحرام 1

 .بقرة الؿسبقق إذا أدرك إمامف راكعاتؽ

 :ٚاجبات ايصال٠ مثا١ْٝ

غقر التحريؿة ففل ركـ وغقر تؽبقرة الؿسبقق إذا أدرك إمامف راكعا ات تؽبقر ـ ال1

ققل اإلمام والؿـػرد يف الرفع مـ الركقع سؿع اهلل لؿـ ، وهل والتسؿقعـ 2 فسـة

ـ 4لمقم ومـػردققل ربـا ولؽ الحؿد إلمام وم، وهق والتحؿقدـ 3حؿده 

ققل سبحان ربل العظقؿ يف الركقع وسبحان ، وهق وتسبقحات الركقع والسجقد

ققل رب اغػر لل بقـ  ، وهقوسمال الؿغػرةـ 5 ربل األطؾك يف السجقد
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لؾتشفد  سقجؾالوـ 8التشفد األول ـ و7السجدتقـ مرة مرة ويسـ ققل ذلؽ ثالثا  

م إمامف سفقا لقجقب متابعتف طؿـ قاالتشفد األول والجؾقس لف ويسؼط األول 

التحقات هلل سالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿة اهلل سالم طؾقـا  التحقات: مـ ئوالؿجز

وطؾك طباد اهلل الصالحقـ أشفد أن ال إلف إال اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل أو طبده 

 .الؾفؿ صؾل طؾك محؿد :ذلؽمع التشفد األخقر الؿجزئ مـ ورسقلف و

 ضابط مهم:

أو  االكتؼال متك بف مـ ذلؽ لالكتؼال بقـ ابتداء واكتفاء فؾق شرع فقف قبؾومحؾ ماي

 .لؿ يجزئف االكتؼال كؿؾف بعد

 ضابط:

 .سـةففق  وما طدا الشرائط واألركان والقاجبات

 أذهاّ ايؿطٚط ٚاألضنإ:

وإن كان لعذر كؿـ طدم ـ 2لق سفقا بطؾت صالتف وفؿـ ترك شرصا لغقر طذر ـ 1

السرتة أو حبس بـجس صحت صالتف غقر الـقة فنهنا ال تسؼط  الؿاء والرتاب أو
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أو تعؿد الؿصؾل ترك ركـ أو واجب ـ 3بحال ألن محؾفا الؼؾب فال يعجز طـفا 

وإن ترك القاجب سفقا أو جفال ـ 4بطؾت صالتف ولق تركف لشؽ يف وجقبف 

 .سجد

 غٓٔ ايصال٠ تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ ســ أفعال.2ـ ســ أققال 1

 اٍ إذس٣ عؿط:غٓٔ األقٛ

ـ ققلف بعد تؽبقرة اإلحرام: سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك وتبارك اسؿؽ 1

ـ وقراءة سقرة 5ـ وققل آمقـ 4ـ والبسؿؾة 3ـ والتعقذ 2وتعالك جدك وال إلف غقرك 

ـ وققل غقر 7فقؿا يجفر فقف  ـ والجفر بالؼراءة لإلمام6بعد الػاتحة ال قبؾفا 

ـ 8ء األرض، ومؾء ما شئت مـ شلء بعد مؾء السؿاء، ومؾ الؿلمقم بعد التحؿقد

ـ وما زاد طؾك مرة يف ققل رب 9وما زاد طؾك الؿرة يف تسبقح الركقع والسجقد 

ـ والربكة طؾقف 11ـ والصالة يف التشفد األخقر طؾك آلف طؾقف السالم 16اغػر لل 

 ـ والدطاء بعده التشفد األخقر. 12وطؾقفؿ 
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 ٕٛ:ٚغٓٔ األؾعاٍ ٚتػ٢ُ اهل٦ٝات مخػ١ ٚمخػ 

كقهنؿا وـ 3كقهنؿا مبسقصتقـ و ـ2ـ رفع القديـ مع تؽبقرة اإلحرام 1

ـ 5 رفعفؿا كذلؽ طـد الركقعوـ 4مضؿقمتل األصابع طـد اإلحرام بالصالة 

وضع القؿقـ وـ 7حطفؿا طؼب ذلؽ وـ 6كقهنؿا كذلؽ طـد الرفع مـ الركقع و

ـ 16 كظره إلك مقضع سجقدهوـ 9جعؾ يديف تحت سرتف وـ 8طؾك الشؿال 

تخػقػ الصالة إن كان إماما وـ 12ترتقؾ الؼرآن وـ 11الجفر بتؽبقرة اإلحرام و

تػرقتف بقـ قدمقف وـ 15التؼصقر يف الركعة الثاكقة وـ 14اإلصالة يف األولك وـ 13

كقن يديف مػرجتل األصابع يف ركقطف وـ 17قبض ركبتقف بقديف وـ 16قائؿا يسقرا 

فال  ضفره جعؾ الؿصؾل رأسف حقالو ـ19مد ضفره يف ركقطف مستقيا وـ 18

البداءة يف سجقده بقضع وـ 21مجافاة طضديف طـ جـبقف ـ و26 يخػضف وال يرفعف

تؿؽقـ أطضاء السجقد وـ 24ـ ثؿ جبفتف، وأكػف 23ـ ثؿ يديف 22ركبتقف قبؾ يديف 

ـ 26مباشرت أطضاء سجقده األرض سقى الركبتقـ، فقؽره وـ 25مـ األرض 

مجافاة فخذيف طـ وـ 28مجافاة بطـف طـ فخذيف وـ 27بقف مجافاة طضديف طـ جـو

جعؾ بطقن أصابعفؿا طؾك وـ 31إقامة قدمقف وـ 36تػريؼف بقـ ركبتقف وـ 29ساققف 

ـ 34وضع يديف حذو مـؽبقف وـ 33كقن أصابعفؿا يف السجقد مػرقة وـ 32األرض 

كقن كؾ واحدة مـ يديف مضؿقمة وـ 35كقن كؾ واحدة مـ يديف مبسقصة و
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 رفع يديف أوال يف ققامفوـ 37كقن أصابعفؿا مقجفات إلك الؼبؾة وـ 36ألصابع ا

ققامف وـ 39ققامف طؾك صدور قدمقف لؾركعة الثاكقة وـ 38مـ السجقد إلك الركعة 

اطتؿاده طؾك ركبتقف وـ 41ققامف كذلؽ لؾركعة الرابعة وـ 46كذلؽ لؾركعة الثالثة 

ـ 43اش يف الجؾقس بقـ السجدتقـ االفرتوـ 42بقديف يف هنقضف لبؼقة صالتف 

وضع القديـ وـ 45 التقرك يف التشفد الثاينوـ 44االفرتاش يف التشفد األول و

كقهنؿا وـ 47كقهنؿا مبسقصتل األصابع وـ 46طؾك الػخذيـ يف التشفد األول 

ـ 48مضؿقمتل األصابع يف الجؾقس بقـ السجدتقـ و يف التشفد األول والثاين 

أن وـ 49لقؿـك الخـصر والبـصر، ويحؾؼ إهبامفا مع القسطك أن يؼبض مـ يده او

ـ 51كقن القسرى مضؿقمة األصابع وـ 56 يشقر بسبابة القؿـك طـد ذكر اهلل تعالك

اإلشارة بقجفف كحق الؼبؾة يف ابتداء وـ 52كقن أصراف أصابعفا كحق الؼبؾة و

م الخروج مـ كقتف بالسالوـ 54التػاتف يؿقـا وشؿاال يف تسؾقؿف وـ 53السالم 

 تػضقؾ الشؿال طؾك القؿقـ يف االلتػات.وـ 55الصالة 

 غحٛز ايػٗٛ يرتى غ١ٓ:

لعدم إمؽان التحرز مـ تركف  سـة أي ال يجب وال يسـ السجقد لرتك وال يشرع

 ح.سفقا  فال بلس أي ففق مبا سـة وإن سجد لرتك
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 تاب ظد٘د اىعٖ٘ 

 .ـسقان فقفاالسفق يف الصالة ال :الؿشارقيف  الؼاضل طقاضقال 

 .قجب تارة ويسـ أخرىفيشرع 

 أغباب غحٛز ايػٗٛ ةثالةث١:

يف صالة   ال يف طؿد، أو شؽ يف الجؿؾة ـ 3وكؼص سفقا ـ 2لزيادة سفقا ـ 1

 .الػرض والـافؾة سقى صالة جـازة وسجقد تالوة وشؽر وسفق

 أذهاّ ايعٜاز٠ يف ايصال٠:

أو قعقدا يف محؾ ققام ولق  فؿتك زاد فعال مـ جـس الصالة ققاما يف محؾ قعقدـ 1

سرتاحة أو ركقطا أو سجقدا طؿدا بطؾت صالتف إجؿاطا قالف يف قؾ كجؾسة اال

ولق كقى الؼصر فلتؿ سفقا فػرضف  سفقا يسجد لف الزيادة وإن فعؾـ 2الشرح 

 .الركعتان ويسجد لؾسفق استحبابا وإن قام فقفا أو سجد إكراما إلكسان بطؾت
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 ط:باع١ٝ أٚ ضابع١ يف َػطب أٚ ةثايث١ يف ؾحٚإٕ ظاز ضنع١ نداَػ١ يف ض

وإن طؾؿ بالزيادة يف الركعة جؾس يف الحال ـ 2 فؾؿ يعؾؿ حتك فرغ مـفا سجدـ 1

بغقر تؽبقر ألكف لق لؿ يجؾس لزاد يف الصالة طؿدا وذلؽ يبطؾفا فقتشفد إن لؿ يؽـ 

 صالتف وإن كان قد تشفد تشفد ألكف ركـ لؿ يلت بف وسجد  لؾسفق وسؾؿ لتؽؿؾ

سجد لؾسفق وسؾؿ وإن كان تشفد ولؿ يصؾ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .صؾك لؾسفق ثؿ سؾؿ

 ايػٗٛ يف ايٓاؾ١ً ٜٓكػِ إىل قػُني:

وإن قام إلك ثالثة هنارا وقد كقى ركعتقـ كػال رجع إن شاء وسجد لؾسفق ولف ـ 1

ق قام إلك لقال فؽؿا ل وإن قام إلك ثالثةـ 2 أن يتؿفا أربعا وال يسجد وهق أفضؾ

كص طؾقف ألهنا صالة شرطت ركعتقـ فقؾزمف الرجقع وإال بطؾت ثالثة يف الػجر 

 .أشبفت الػجر
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 ايتػبٝح يإلَاّ: 

ا ؿالرجقع إلقف وإن سبح بف ثؼتان أي كبفاه بتسبقح أو غقره ويؾزمفؿ تـبقف لزمفـ 1

سقاء سبحا بف إلك زيادة أو كؼصان وسقاء غؾب طؾك ضـف صقاهبؿا أو خطمهؿا 

صر طؾك طدم الرجقع ولؿ يجزم بصقاب كػسف بطؾت نن أالؿرأة كالرجؾ فو

وإن جزم بصقاب كػسف لؿ يؾزمف الرجقع إلقفؿا ـ 2صالتف ألكف ترك القاجب طؿدا 

وإن اختؾػ طؾقف مـ يـبفف سؼط ـ 3 ألن ققلفؿا إكؿا يػقد الظـ والقؼقـ مؼدم طؾقف

ماما أبك أن يرجع حقث ققلفؿ ويرجع مـػرد إلك ثؼتقـ وبطؾت صالة مـ تبع إ

مـ فارقف ال تبطؾ صالة لؾعذر و يؾزمف الرجقع طالؿا ال مـ تبعف جاهال أو كاسقا

إذا تابعف فقفا  لجقاز الؿػارقة لؾعذر ويسؾؿ لـػسف وال يعتد مسبقق بالركعة الزائدة

 .جاهال

 ضابط:

يف الصالة متقالقا مستؽثر طادة مـ غقر جـس الصالة كالؿشل والؾبس  وطؿؾ

 .ػ العؿامة يبطؾفا طؿده وسفقه وجفؾف إن لؿ يؽـ ضرورةول
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 ضابط:

قسقر طؿؾ مـ غقر جـسفا سجقد ولق سفقا ويؽره العؿؾ القسقر مـ لوال يشرع  

 .غقر جـسفا فقفا

 ٚال تبطٌ ايصال٠:

وال تبطؾ الصالة  بقسقر أكؾ ـ 3وإصالة كظر إلك شلء ـ 2وال تبطؾ بعؿؾ قؾب ـ 1

ـ 4ؿ مـف أن الصالة تبطؾ بالؽثقر طرفا مـفؿا كغقرهؿا وطؾ أو شرب سفقا أو جفال

ألن مد الـػؾ وإصالتف مستحبة فقحتاج معف إلك ، وال يبطؾ  كػؾ بقسقر شرب طؿدا

يبطؾ بقسقر األكؾ  فجرطة ماء لدفع العطش فسقمح فقف كالجؾقس و ضاهره أك

ؿ ذوب سؽر وكحقه بػ عطؿدا وأن الػرض يبطؾ بقسقر األكؾ والشرب طؿدا وبؾ

بف ريؼ ويف  وال تبطؾ ببؾع ما بقـ أسـاكف بال مضغ قال يف اإلقـاع إن جرىـ 5كلكؾ 

 .بف ريؼ رالتـؼقح و الؿـتفك ولق لؿ يج

 ظٜاز٠ األقٛاٍ يف ايصال٠ تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ زيادة أققال غقر مشروطة.2ـ زيادة أققال مشروطة 1

 



  

 

183 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

وركقع وقعقد وتشفد  وإن أتك بؼقل مشروع يف غقر مقضعف كؼراءة يف سجقدـ 1 

مـ مغرب لؿ  ةيف ققام وقراءة سقرة يف الركعتقـ األخقرتقـ مـ رباطقة أو يف الثالث

تبطؾ بتعؿده ألكف مشروع يف الصالة يف الجؿؾف ولؿ يجب لؾسفق سجقد بؾ يشرع  

  .أي يسـ كسائر ماال يبطؾ طؿده الصالة

 .قبؾ إتؿامفا وإن سؾؿ قبؾ إتؿام الصالة طؿدا بطؾت ألكف تؽؾؿ فقفاـ 2

 :ٚإٕ نإ ايػالّ غٗٛا

ثؿ ذكر قريبا أتؿفا وإن اكحرف طـ الؼبؾة أو خرج مـ الؿسجد وسجد لؾسفق ـ 1

لؽـ إن لؿ يذكر حتك قام فعؾقف أن يجؾس لقـفض إلك اإلتقان بؿا بؼل طؾقف مـ 

جؾقس ألن هذا الؼقام واجب لؾصالة فؾزمف اإلتقان بف مع الـقة وإن كان أحدث 

 .استلكػفا

أو تؽؾؿ يف هذه الحالة لغقر ـ 3بطؾت لتعذر البـاء  فنن صال الػصؾ طرفاـ 2

كؽالم  يف صؾب الصالة فتبطؾ بف  مصؾحتفا كؼقلف ياغالم اسؼـل بطؾت صالتف

سقاء كان الؽالم طؿدا أو سفقا أو جفال صائعا أو مؽرها  سقاء كان إماما أو غقره
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ا أو ال والصالة فرضا أو أو وجب لتحذير ضرير وكحقه وسقاء كان لؿصؾحتف

 .كػال

 ر١ ايصال٠:إٕ تهًِ َٔ غًِ ْاغٝا ملصًٚ

إن كان يسقرا لؿ تبطؾ قال الؿقفؼ هذا أولك وصححف يف ـ و2 فنن كثر بطؾتـ 1

، قال يف اإلكصاف: وهل الشرح وقدم يف التـؼقح وتبعف يف الؿـتفك تبطؾ مطؾؼا

 الؿذهب.

ة فنن رده بالؽالم بطؾت ويرده وال بلس بالسالم طؾك الؿصؾل ويرده باإلشار

 .ولق صافح إكساكا يريد السالم طؾقف لؿ تبطؾ بعدها استحبابا

 ٚتبطٌ ايصال٠:

كؽالم فنن قال قف قف فاألضفر أهنا تبطؾ بف وإن ـ 2ؼفؼفة وهل ضحؽة معروفة ـ ب1

ـ 3لؿ يبـ حرفان ذكره يف الؿغـل وقدمف األكثر قالف يف الؿبدع وال تػسد بالتبسؿ 

مـ غقر  بالبؽاء أو اكتحب بلن رفع صقتفـ 4 الصالة خ  فبان حرفان بطؾتوإن كػ

خشقة اهلل تعالك فبان حرفان بطؾت ألكف مـ جـس كالم األدمققـ لؽـ إذا غؾب 

ال  صاحبف لؿ يضره لؽقكف غقر داخؾ يف وسعف وكذا إن كان مـ خشقة اهلل تعالك
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، كان لحاجف لؿ تبطؾأو تـحـح مـ غقر حاجة فبان حرفان بطؾت  فنن ـ 5يضر  

 .وإن غؾبف سعال أو ططاس أو تثاؤب وكحقه لؿ يضره ولق بان حرفان

 فصو يف اىنالً ػيى اىعد٘د ىْقص 
 تطى األضنإ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ ترك ركـ غقر تؽبقرة اإلحرام.2ـ ترك تؽبقرة اإلحرام 1

 .ؿـ ترك ركـا فنن كان التحريؿة لؿ تـعؼد صالتفف

 ايٓاغٞ قػُني:

 ـ ذكر الؿرتوك بعد السالم.2ذكر الؿرتوك قبؾ السالم ـ 1 

 شنط املرتٚى قبٌ ايػالّ ْٛعإ:

بعد شروطف يف قراءة ركعة أخرى بطؾت الركعة التل ترك ر الؿرتوك ذكـ إن كان 1

تؾقفا مؼامفا ويجزيف االستػتاح األول فنن رجع إلك  لمـفا وقامت الركعة الت

 .األولك طالؿا طؿدا بطؾت صالتف
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وإن ذكر ما تركف قبؾ الشروع يف قراءة األخرى يعقد وجقبا فقليت بالؿرتوك ـ 2

وبؿا بعده ألن الركـ ال يسؼط بالسفق وما بعده قد أتك بف يف غقر محؾف فنن لؿ يعد 

 .طؿدا بطؾت صالتف وسفقا بطؾت الركعة والتل تؾقفا طقضفا

 شنط املرتٚى بعس ايػالّ ْٛعإ:

فؽرتك ركعة كامؾة فقليت بركعة ويسجد لسفق ما لؿ وإن طؾؿ الؿرتوك بعد السالم 

يطؾ الػصؾ ما لؿ يؽـ الؿرتوك تشفدا أخقرا أو سالما فقليت بف ويسجد ويسؾؿ 

 .ومـ ذكر ترك ركـ وجفؾف أو محؾف طؿؾ باألحقط

 فصو يف ذسك اى٘اخة
 َٔ ْػٞ ايتؿٗس ي٘ ةثالث ذاالت:

لؾؼقام لزمف الرجقع إلقف  إن كسل التشفد األول وحده أو مع الجؾقس لف وهنض  ـ 1

وإن ـ 3 كره رجقطفولؿ يشرع يف الؼراءة فنن استتؿ قائؿا ـ 2مالؿ يـتصب قائؿا 

شرع يف الؼراءة حرم طؾقف الرجقع ألن الؼراءة ركـ مؼصقد يف كػسف بخالف الؼقام 

فال تبطؾ صالتف،  كاسقا أو جاهالإن كان فنن رجع طالؿا طؿدا بطؾت صالتف ال 

  ة اإلمام.متابع ويؾزم الؿلمقم
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 ضابط: 

 .وكذا كؾ واجب فقرجع إلك تسبقح ركقع وسجقد قبؾ اطتدال ال بعده

 فصو يف اىشل يف اىصالج

ألكف  ومـ شؽ يف طدد الركعات بلن تردد أصؾك اثـتقـ أم ثالثا مثال أخذ باألقؾ

 ، وطـف يبـل الؿـػرد طؾك القؼقـ ويبـل اإلمامالؿتقؼـ وال فرق بقـ اإلمام والؿـػرد

طؾك غالب ضـف إن كان معف أكثر مـ ملمقم وإال فالقؼقـ قال يف الؿؼـع هق ضاهر 

 الؿذهب.

 ؾو املأَّٛ:

إمامف أتك بؿا شؽ فقف وسجد سؾؿ وال يرجع ملمقم واحد إلك فعؾ إمامف فنذا ـ 1

يف األولك أو الثاكقة جعؾف يف الثاكقة  اإلمام هؾ دخؾ معالؿلمقم وإن شؽ ـ 2 وسؾؿ

وإن شؽ مـ أدرك اإلمام راكعا أرفع اإلمام رأسف قبؾ إدراكف ـ 3ألكف الؿتقؼـ 

وإن شؽ ـ 4ق راكعا أم ال لؿ يعتد بتؾؽ الركعة ألكف شاك يف إدراكفا ويسجد لؾسف

الؿصؾل يف ترك ركـ فؽؿا لق تركف يليت بف وبؿا بعده إن لؿ يؽـ شرع يف قراءة التل 

 .بعدها فنن شرع يف قراءهتا صارت بدال طـفا
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  اىشل يف ذسك اى٘اخةفصو يف
 :ٚال ٜػحس  يًػٗٛ

إذا أو ـ 2 ويف وجف يؾزمف السجقد شؽ يف ترك واجب كتسبقح ركقع وكحقهـ إذا 1

 .شؽ يف  زيادة

إال إذا شؽ يف الزيادة وقت فعؾفا ألكف شؽ يف سبب وجقب السجقد واألصؾ 

جزءا  طدمف فنن شؽ يف أثـاء الركعة األخقرة أهل رابعة أم خامسة سجد ألكف أدى

 .مـ صالتف مرتددا يف كقكف مـفا وذلؽ يضعػ الـقة

ومـ شؽ يف طدد الركعات وبـك طؾك القؼقـ ثؿ زال شؽف وطؾؿ أكف مصقب فقؿا 

  .يسجد فعؾف لؿ

 املأَّٛ ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 ـ ملمقم مسبقق.2ـ ملمقم دخؾ مع اإلمام مـ أول الصالة 1

صالة إال تبعا إلمامة إن سفا طؾك ال سجقد طؾك ملمقم دخؾ مع اإلمام مـ أول الف

 .اإلمام فقتابعف وإن لؿ يتؿ ما طؾقف مـ تشفد ثؿ يتؿؿف
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بعد سالم إمامف رجع فسجد معف مالؿ يستتؿ قائؿا الؿلمقم الؿسبقق فنن قام  

 .فقؽره لف الرجقع أو يشرع يف الؼراءة فقحرم

 يف ةثالةث١ صٛض:ٜٚػحس َػبٛم 

 .أو فقؿا اكػرد بفـ 3إمامف ولسفقه مع ـ 2سفقا  اإلمام سؾؿ معـ 1

 ٛ:مل ٜػحس اإلَاّ يًػٗٚإٕ 

 .مـ سجقده بعد إياسفالؿسبقق  وغقرـ 2سجد مسبقق إذا فرغ ـ 1

 فصو أحناً ظد٘د اىعٖ٘
 غحٛز ايػٗٛ ٜٓكػِ إىل قػُني:

سجقد السفق لػعؾ لشلء أو تركف  يبطؾ الصالة طؿده ومـف الؾحـ ـ يجب 1

 .الؿحقؾ لؾؿعـك سفقا أو جفال

كرتك الســ وزيادة ققل  الصالة ؿاال يبطؾ طؿدهيسـ سجقد السفق فقوـ 2

 .مشروع غقر السالم يف غقر مقضعف ال يجب لف السجقد
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 غحٛز ايػٗٛ ٚاجب يف مخػ١ َٛاضع:

ـ 5ـ التسؾقؿ سفقا 4ـ ترك واجب سفقا 3ـ زيادة ركـ سفقا 2ـ ترك ركـ سفقا 1

  الؾحـ الذي يحقؾ الؿعـك.

 إىل قػُني:حمٌ غحٛز ايػٗٛ ٜٓكػِ 

 ـ بعد السالم.2ـ قبؾ السالم 1

 .وتبطؾ الصالة بتعؿد ترك سجقد سفق واجب  أفضؾقتف قبؾ السالم فؼط

فال تبطؾ بتعؿد ترك سجقد مسـقن وال واجب بؾ أفضؾقتف بعد السالم وهق إذا 

وطؾؿ مـ ققلف أفضؾقتف أن  سؾؿ قبؾ إتؿامفا ألكف خارج طـفا فؾؿ يمثر يف إبطالفا

 .لسالم أو بعده كدب لقرود األحاديث بؽؾ مـ األمريـكقكف قبؾ ا

 ْػٝإ غحٛز ايػٗٛ:

إن كسل سجقد السفق الذي محؾف قبؾ السالم وسؾؿ ثؿ ذكر سجد وجقبا إن ـ 1

وإن صال ـ 3قضاه بعد الصالة وإن شرع يف صالة أخرى فنذا سؾؿ ـ 2 قرب زمـف

 .فالػصؾ طرفا أو أحدث أو خرج مـ الؿسجد لؿ يسجد وصحت صالت
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 تهطاض ايػٗٛ: 

يف صالة مرارا كػاه لجؿقع سفقه سجدتان ولق اختؾػ محؾ السجقد  ومـ سفا

 .ويغؾب ما قبؾ السالم لسبؼف

 شنط غحٛز ايػٗٛ: 

 .ويف الرفع مـف كسجقد صؾب الصالة سجقد السفق وما يؼال يف

 ذهِ ايتؿٗس يف غحٛز ايػٗٛ:

وإن ـ 2 السجقد وسؾؿ طؼبفنن سجد قبؾ السالم أتك بف بعد فراغف مـ التشفد ـ 1

ثالثقة بعد السالم جؾس بعده مػرتشا يف ثـائقة ومتقركا يف  سجقد السفقأتك ب

 وتشفد وجقبا التشفد األخقر ثؿ سؾؿ ألكف يف حؽؿ الؿستؼؾ يف كػسف ورباطقة

واختار تؼل الديـ ال يتشفد قال الؿرداوي يف اإلكصاف: وإلقف مقؾ الؿقفؼ 

  والشارح.
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 ٗأٗقاخ اىًْٖ  تاب صالج اىرؽ٘ع
 

شرطا:  الزيادة، و لغة: صاطة غقر واجبة، والـػؾ :فعؾ الطاطة، وشرطالغة:  تطقعال

 التطقع.والتـػؾ 

 ٚأؾضٌ ايتطٛع بايرتتٝب:

ـ الـػؼة يف العؾؿ تعؾؿف 3ـ ثؿ الـػؼة يف الجفاد يف سبقؾ اهلل 2ـ الجفاد يف سبقؾ اهلل 1

  ـ الصقم.7ـ الحج 6كػعف ـ ما تعدى 5ـ ثؿ الصالة الـافؾة 4و تعؾقؿف 

 صال٠ ايتطٛع تٓكػِ إىل قػُني:

 :وأفضؾفا ما يسـ جؿاطةـ ماال يسـ جؿاطة، 2ـ ما يسـ جؿاطة 1

 ايصال٠ اييت ٜػٔ هلا اؾُاع١ أضبع صًٛات:

فرتاويح ـ 3االستسؼاء تؾل صالة الؽسقف يف اآلكدية ـ 2آكد وهق ؽسقف ـ  ال1

 .رع لفا الجؿاطةفقتر سـة ممكدة تشـ 4تسـ لفا الجؿاطة 
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 ةاالستسؼاء فنكف كان يستسؼل تار آكدها كسقف ثؿ استسؼاء بخالفالصالة و 

ألهنا تسـ لفا الجؿاطة  ثؿ وتر  ألكف تسـ لف الجؿاطة بعد  ويرتك أخرى ثؿ تراويح 

 .الرتاويح وهق سـة ممكدة

روي طـ اإلمام مـ ترك القتر طؿدا ففق رجؾ سقء ال يـبغل أن تؼبؾ لف شفادة  

 .لقس بقاجبو

 ٚقت ايٛتط:

يػعؾ بقـ صالة العشاء و صؾقع الػجر فققتف مـ صالة العشاء ولق والقتر 

 .مجؿقطة مع الؿغرب تؼديؿا إلك صؾقع الػجر وآخر الؾقؾ لؿ يثؼ بـػسف أفضؾ

 ايٛتط: ٚأقٌ 

 .وأكثر القتر إحدى طشرة  ركعةركعة، وال يؽره القتر ب ركعة واحدة

 صٛض ايٛتط غبع:

ولف أن يسرد طشرا ثؿ ـ 2 مثـك مثـك يسؾؿ مـ كؾ ثـتقـ ويقتر بقاحدة يصؾقفاـ 1

وإن أوتر ـ 3 يجؾس فقتشفد وال يسؾؿ ثؿ يليت بالركعة األخقرة ويتشفد ويسؾؿ
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سبع سردها و أوتر بأو ـ 4 بتشفد واحد بخؿس سردها ولؿ يجؾس إال يف آخرها

ثؿاكقة ثؿ يجؾس  سرديوإن أوتر بتسع  ـ 5 بتشفد واحد لؿ يجؾس إال يف آخرها

وال يسؾؿ ثؿ يصؾل التاسعة ويتشفد  الركعة الثامـة ويتشفد التشفد األول طؼب

وأدكك الؽؿال يف القتر ثالث ركعات بسالمقـ فقصؾل ركعتقـ ويسؾؿ ـ 6 ويسؾؿ

 .بسالم واحد الثالث ويجقز أن يسردـ 7ثؿ الثالثة ألكف أكثر طؿال 

 صؿ١ صال٠ ايٛتط:

الركعة األولك بسقرة  سبح ويف  الركعة  الثاكقة بسقرة قؾ  يؼرأ  مـ أوتر بثالث يف

 ياأيفا الؽافرون ويف  الركعة  الثالثة ب  سقرة اإلخالص  بعد الػاتحة ويؼـت يف

ولق كان  وإن قـت قبؾ الركقع بعد الؼراءة جاز الثالثة بعد الركقع  كدبا الركعة 

ؿـ طافقت وتقلـل فقؿـ وطافـل فق ملمقما ويؼقل جفرا الؾفؿ اهدين فقؿـ هديت

تقلقت وبارك لـا فقؿا أططقت وقـا شر ما قضقت إكؽ تؼضل وال يؼضك طؾقؽ إكف 

ال يذل مـ والقت وال يعز مـ طاديت تباركت ربـا وتعالقت الؾفؿ إين أطقذ 

برضاك مـ سخطؽ وبعػقك مـ طؼقبتؽ وبؽ مـؽ  ال كحصل  ثـاء طؾقؽ أكت 

حؿد وطؾك آل محؿد واقتصر األكثرون الؾفؿ صؾ طؾك م كؿا أثـقت طؾك كػسؽ 

 .طؾك الصالة طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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، وطـف ال يؿسح، ويؿسح وجفف بقديف  إذا فرغ مـ دطائف هـا وخارج الصالة 

ويؼقل اإلمام الؾفؿ اهدكا إلخ ويممـ ملمقم إن سؿعف ويؽره قـقتف يف غقر القتر إال 

 الطاطقن فقؼـت اإلمام  األطظؿ أن يـزل بالؿسؾؿقـ كازلة مـ شدائد الدهر غقر

استحبابا يف الػرائض  غقر الجؿعة ويجفر بف يف الجفرية ومـ ائتؿ بؼاكت يف فجر 

 .تابع اإلمام وأمـ

 :ٜٚكٍٛ بعس ٚتطٙ

 .سبحان الؿؾؽ الؼدوس ثالثا ويؿد صقتف يف الثالثة 

 عث:

كؾ  ققلف فقؼـت اإلمام األطظؿ، وطـف وكائبف فؼط وطـف كؾ إمام جؿاطة وطـف

 مصؾ، واختاره تؼل الديـ.

 ايكٓٛت ي٘ غببإ: 

 ـ الـازلة غقر الطاطقن.2ـ صالة القتر 1
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 :صال٠ ايرتاٜٚح 

والرتاويح  سـة ممكدة سؿقت بذلؽ ألهنؿ يصؾقن أربع ركعات ويرتوحقن ساطة 

طشرون ركعة وتػعؾ ركعتقـ ركعتقـ يف جؿاطة مع القتر وطددها أي يسرتيحقن 

 .يف رمضان ة العشاءسـبعد د العشاء واألفضؾ بالؿسجد أول الؾقؾ بع

قال الؿرداوي: قال تؼل الديـ: كؾ ذلؽ إحدى طشرة أو ثالثة طشر أو العشرون 

  حسـ كؿا كص طؾقف أحؿد لعدم التقققػ.

ويقتر الؿتفجد الذي لف صالة بعد أن يـام بعد هتجده فنن تبع إمامف  فلوتر معف أو 

 وصؾك ولؿ يقتر وإن  شػعف بركعة  ـؼض وترهأوتر مـػردا ثؿ أراد التفجد لؿ ي

 .جعؾ وتره آخر صالتفيجاز وتحصؾ لف فضقؾة متابعة إمامف و

 الـؼض: هق أن يصؾل ركعة واحدة يـؼض هبا القتر.

يؽره التعؼقب وهق الصالة بعد الرتاويح والقتر يف  وال ويؽره التـػؾ بقـ الرتاويح 

وال يستحب لإلمام الزيادة طؾك ختؿة يؽره الطقاف بقـ الرتاويح  جؿاطة وكذا ال

يف الرتاويح إال أن يمثروا زيادة طؾك ذلؽ وال يستحب لفؿ أن يـؼصقا طـ ختؿة 

 .لقحقزوا فضؾفا



  

 

197 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 التعؼقب: هق أن يصؾل بعد الرتوايح والقتر يف جؿاطة. 

 عِْ اىساذثحفصو يف اى

شر ركعات  ثؿ تؾل القتر يف الػضقؾة الســ الراتبة التل تػعؾ مع الػرائض وهل ط

ركعتان قبؾ الظفر وركعتان بعدها وركعتان بعد الؿغرب وركعتان بعد العشاء 

فقخقر فقؿا طداهؿا  وركعتان قبؾ الػجر وركعتا الػجر آكدها  أي أفضؾ الرواتب

وطـف ال  األيؿـجـبف  وطدا القتر سػرا ويسـ تخػقػفؿا واضطجاع بعدهؿا طؾك

قؾ هق  }ويف الثاكقة  {قؾ يا أيفا الؽافرون  }ويؼرأ يف األولك بعد الػاتحة يستحب 

قؾ يا أهؾ  }اآلية ويف الثاكقة  {ققلقا آمـا باهلل  }أو يؼرأ يف األولك  {اهلل أحد 

( اآلية ويؾل الػجر ركعتا الؿغرب ويسـ أن يؼرأ فقفا  {الؽتاب تعالقا إلك كؾؿة 

لؽـ  كالقتربالؽافرون و اإلخالص  ومـ فاتف شلء  مـ الرواتب سـ لف قضاؤه  

 .ما فات مع فرضف وكثر فاألولك تركف إال سـة فجر

 ٚقت ايػ١ٓ:

وكؾ سـة بعد الصالة ـ 2ووقت كؾ سـة قبؾ الصالة مـ دخقل وقتفا إلك فعؾفا ـ 1

 .مـ فعؾفا إلك خروج وقتفا فسـة فجر وضفر األولة بعدهؿا قضاء
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قبؾ العصر والســ غقر الرواتب طشرون أربع قبؾ الظفر وأربع بعدها وأربع 

وأربع بعد الؿغرب وأربع بعد العشاء غقر الســ الرواتب قال جؿع يحافظ طؾقفا 

 .وتباح ركعتان بعد أذان الؿغرب

 فصو فعو صالج اىيٍو ٗذؽ٘ع اىْٖاز

وصالة الؾقؾ أفضؾ مـ صالة الـفار فالتطقع الؿطؾؼ أفضؾف صالة الؾقؾ ألكف أبؾغ 

ثؾث الؾقؾ بعد كصػف  الؾقؾ ة صال يف اإلسرار وأقرب إلك اإلخالص وأفضؾ

 .مطؾؼا

 ت قٝاّ ايًٌٝ:ٚٚق

مـ الغروب إلك صؾقع الػجر وال يؼقمف كؾف إال لقؾة طقد ويتقجف لقؾة الـصػ مـ 

وكثرة ركقع وسجقد أفضؾ مـ صقل ققام  شعبان وصالة لقؾ وهنار مثـك مثـك 

 .تطقيؾفقف الفقؿا لؿ يرد 

 صٛض يف ايتطٛع:

وإن لؿ يجؾس إال يف  ربع  بتشفديـ كالظفر فال بلسوإن تطقع يف الـفار بلـ 1

 .آخرهـ فؼد ترك األولك ويؼرأ يف كؾ ركعة مع الػاتحة بسقرة



  

 

199 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

أو أربع هنارا ولق جاوز ثؿاكقا هنارا بسالم واحد صح  وإن زاد طؾك اثـتقـ لقالـ 2 

 .كحقهاوويصح التطقع بركعة ـ 3 وكره يف غقر القتر

ويسـ تربعف بؿحؾ ققام  صػ أجر صالة قائؿ وأجر صالة قاطد  بال طذر طؾك ك

  .وثـل رجؾقف بركقع وسجقد

 فصو يف صالج اىعحى

وأقؾفا ركعتان وأكثرها  وتسـ صالة الضحك وتصؾل يف بعض األيام دون بعض  

 .ثؿان

 ٚقت صال٠ ايضر٢:

ووقتفا مـ خروج وقت الـفل أي مـ ارتػاع الشؿس قدر رمح إلك قبقؾ الزوال 

 .وأفضؾف إذا اشتد الحر الـفل بؼقام الشؿسأي إلك دخقل وقت 

 فصو يف ظد٘د اىرالٗج

 ك.وسجقد التالوة والشؽر صالة ألكف سجقد يؼصد بف التؼرب إلك اهلل تعال
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 غحٛز ايتال٠ٚ ٚايؿهط:

وتحؾقؾ فؽان صالة كسجقد الصالة فقشرتط لف ما يشرتط لصالة ـ 2تحريؿ ـ لف 1 

 .والـقة وغقر ذلؽ الـافؾة مـ سرت العقرة واستؼبال الؼبؾة

 الةثٓني: ٜٚػٔ غحٛز ايتال٠ٚ 

ويسجد يف صقاف  دون السامع  الذي لؿ يؼصد االستؿاع والؿستؿعـ 2 ئلؾؼارـ 1

 .مع قصر فصؾ ويتقؿؿ محدث بشرصف ويسجد مع قصره

التالوة ؽرر سجقد تيسجد لفذا السفق وي وإذا كسل سجدة لؿ يعد اآلية ألجؾف وال

ن إطقاف قال يف الػروع وكذا يتقجف يف تحقة الؿسجد بتؽرار التالوة كركعتل ال

 .ومراده غقر ققؿ الؿسجد. قال البفقيت: تؽرر دخقلف

 املػتُع ال ٜػحس يف صٛضتني:

 .يصؾح إماما لؾؿستؿع  لؿ يسجد أو كان الـ 2وإن لؿ يسجد الؼارئ  ـ 1
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 :ٚال ٜػحس املػتُع 

, وال رجؾ لتالوة امرأةـ 3مع خؾق يؿقـف الؼارئ  وال طـ يسارـ 2قدام الؼارئ ـ 1

 .ويسجد لتالوة أمل وصبل

 :ٚغحٛز ايتال٠ٚ  أضبع عؿط غحس٠

ـ 7ويف الحج مـفا ـ 6ومريؿ ـ 5واإلسراء ـ 4والـحؾ ـ 3والرطد ـ 2األطراف ـ 1 

ـ 13والـجؿ ـ 12 ـ وفصؾت11 والسجدةـ 16والـؿؾ ـ 9والػرقان ـ 8ثـتان 

 العؾؼ.وـ 14واالكشؼاق 

شؽر وال يجزئ ركقع وال سجقد الصالة طـ سجدة ص سجدة سقرة وسجده 

  .التالوة

 صؿ١ غحٛز ايتال٠ٚ: 

  :و إذا أراد السجقد فنكف يؽرب تؽربتقـ

ـ 3وتؽبقرة  إذا رفع سقاء كان يف الصالة أو خارجفا ـ 2تؽبقرة إذا سجد ـ 1

وطـف ال يجب ويسؾؿ  وجقبا وتجزئ واحدة ـ 4ويجؾس إن لؿ يؽـ يف الصالة 
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ويرفع يديف إذا سجد كدبا ولق يف صالة ـ 6ال يتشفد كصالة الجـازة وـ 5السالم 

 .أفضؾ وسجقد طـ ققام

 ؾ٦ٝني: ٜٚهطٙ يإلَاّ

ويؽره  سجقد اإلمام لؾتالوة يف صالة سرية ـ 2سجدة يف صالة سر   قراءة آيةـ 1

كالظفر ألكف إذا قرأها إما أن يسجد لفا أو ال فنن لؿ يسجد لفا كان تاركا لؾسـة 

 .جد لفا أوجب االيفام والتخؾقط طؾك الؿلمقموإن س

 َتابع١ املأَّٛ يإلَاّ يف غحٛز ايتال٠ٚ:

ولق مع ما يؿـع السؿاع كبعد الجفرية  يف الصالة  ة اإلمام ويؾزم الؿلمقم متابعـ 1

 .السريةالصالة يف الؿلمقم ويخقر ـ 2وصرش 

 فصو يف ظد٘د اىشنس

 .د الـعؿ واكدفاع الـؼؿ مطؾؼاويستحب يف غقر الصالة سجقد الشؽر طـد تجد

 أغباب غحٛز ايؿهط أضبع١:

 ـ رؤية مبتؾك بدكة.4ـ رؤية مبتؾك ديـف 3ـ طـد اكدفاع الـؼؿ 2ـ طـد تجدد الـعؿ 1 
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ـ 2ويسـ سجقد شؽر طـد تجدد كعؿ مطؾؼا طامة لؾؿسؾؿقـ أو خاصة بف كصا ـ 1 

حضقره  وغقر ومـ رأى مبتؾك يف ديـف سجد بحضقرهـ 3 وطـد اكدفاع كؼؿ مطؾؼا

 وقال: الحؿد هلل الذي طافاين مؿا ابتالك بف وفضؾـل طؾك كثقر مؿـ خؾؼ تػضقال

 وإن رأى مبتؾك يف بدكف سجد وقال ذلؽ وكتؿف، وسلل اهلل تعالك العافقة. ـ 4

 صؿ١ غحٛز ايؿهط:

وسجقد الشؽر يف صػتف وأحؽامف كسجقد تالوة. وتبطؾ بسجقد شؽر صالة غقر 

 .جاهؾ و غقر كاس

بطؾ بسجقد الشؽر  صالة غقر جاهؾ وكاس ألكف ال تعؾؼ لف بالصالة بخالف وت

 .سجقد التالوة

 .وصػة سجقد الشؽر وأحؽامف كسجقد التالوة
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 فصو يف أٗقاخ اىًْٖ
 ١:أٚقات ايٓٗٞ مخػ

 مـ صؾقعـ 2 ، وطـف مـ صالة الػجرمـ صؾقع الػجر الثاين إلك صؾقع الشؿسـ 1

مـ ـ 4 حتك تزول الشؿس يف كبد السؿاء ققام طـدـ 3رمح  حتك ترتػع ققدالشؿس 

صالة العصر إلك غروهبا واالطتبار بالػراغ مـفا ال بالشروع فقفا ولق فعؾت يف 

إذا شرطت  الشؿس يف ـ 5وقت الظفر جؿعا الكـ تػعؾ سـة الظفر بعدها 

  الغروب. الغروب حتك يتؿ

 ايصًٛات اييت جيٛظ ؾعًٗا يف أٚقات ايٓٗٞ:

 ويجقز أيضا فعؾ الؿـذورة يفـ 2 يف أوقات الـفل كؾفا لػرائضويجقز قضاء اـ 1

ويجقز حتك يف األوقات الثالثة الؼصقرة فعؾ ـ 3ألهنا صالة واجبف  وقت الـفل

فنذا  أققؿت وهق بالؿسجد بشرط إذا وتجقز  إطادة جؿاطة  ـ 4ركعتل الطقاف 

الػجر  وتجقز الصالة طؾك الجـازة بعدـ 5وجدهؿ يصؾقن لؿ يستحب الدخقل 

ـ 7 حاضرة وركعتل فجر قبؾفاـ 6والعصر دون بؼقة األوقات ما لؿ يخػ طؾقفا

تحقة مسجد إذا دخؾ حال خطبة الجؿعة  ـ 8 إلقفا ةسـة ضفر بعد العصر الؿجؿقط

 .وغقرها يف ذلؽ سقاء ةفتجقز مطؾؼا ومؽ
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 :ٚحيطّ تطٛع بػري املتكسَات يف ؾ٤ٞ َٔ األٚقات اـُػ١ ذت٢ َا ي٘ غبب 

صالة وـ 5وصالة طؾك قرب ـ 4وسجدة تالوة ـ 3وسـة وضقء ـ 2حقة مسجد كتـ 1  

، وطـف يجقز فعؾ ذوات األسباب وقضاء راتبةـ 7وصالة كسقف ـ 6غائب طؾك 

 اختاره أبق الخطاب وتؼل الديـ.

 اْعكاز ايٓؿٌ يف أٚقات ايٓٗٞ:

قف الـفل ـ وإذا دخؾ طؾ2 ولق جاهال وال يـعؼد الـػؾ إن ابتدأه يف هذه األوقاتـ 1

 وهق يف الصالة يحرم أن يستديؿ وققؾ يتؿفا خػقػة.

 تاب صالج اجلَاػح 
 اؾُاع١ غُػ١ ؾطٚط: تًعّ

لؾصؾقات الخؿسة  ـ 4 الؼادريـ ولق سػرا يف شدة خقفـ 3األحرار ـ 2 الرجالـ 1

ؾقست الجؿاطة شرصا لصحة الصالة فتصح فال شرصا  الؿمداة وجقب طقــ 5

 مع اإلثؿ. صالة الؿـػرد بال طذر
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 اْعكاز صال٠ اؾُاع١:

صبل ب تـعؼد الجؿاطة الـ و2د قيف جؿعة وطإال وتـعؼد باثـقـ ولق بلكثك وطبد ـ 1

 .يف فرض

 ذهِ اؾُاع١ يف املػحس:

، وطـف واجبة طؾك الؼريب وفعؾفا يف الؿسجد سـة لف فعؾ الجؿاطة يف بقتفيباح و

 مـ الؿسجد وطـف فرض كػاية.

 ذضٛض اؾُاع١ يًٓػا٤:

وتسـ لـساء مـػردات طـ رجال ويؽره لحسـاء حضقرها مع رجال ويباح لغقرها 

 .ومجالس القطظ كذلؽ وأولك

وتستحب صالة أهؾ الثغر  يف مقضع الؿخافة يف مسجد واحد ألكف أطؾك لؾؽؾؿة 

 .وأوقع لؾفقبة
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 ١ٝ:األؾضًتطتٝب املػاجس قٞ  

ف يحصؾ بذلؽ ثقاب الؿسجد الذي ال تؼام فقف الجؿاطة إال بحضقره ألكـ يف 1

كان أكثر جؿاطة  ذكره  ثؿ ماـ 2طؿارة الؿسجد وتحصؾ الجؿاطة لؿـ يصؾل فقف 

ألكف  ثؿ الؿسجد العتقؼـ 3 يف الؽايف و الؿؼـع وغقرهؿا ويف الشرح أكف األولك

وأبعد الؿسجديـ  أولك مـ أقرهبؿا  إذا كان جديديـ أو ـ 4الطاطة فقف أسبؼ 

 .ع أو قؾتف أو استقياقديؿقـ اختؾػا يف كثرة الجؿ

 تطتٝب املػاجس يف املصٖب:

 ـ األبعد.4ـ  األكثر جؿاطة 3ـ  العتقؼ 2ـ ما ال تؼام الجؿاطة فقف إال بحضقره 1

 ظث:

كان أكثر جؿاطة  ذكره يف الؽايف و الؿؼـع وغقرهؿا ويف الشرح أكف  ثؿ ماققلف: 

ؼدم طؾك ما كان هذا وجف يف الؿذهب جزم بف الؿقفؼ والؿذهب العتقؼ م األولك

أكف مؼدم طؾك األكثر  ألكف الطاطة فقف أسبؼ قال يف الؿبدع والؿذهبأكثر جؿاطة 

جؿاطة وقال يف اإلكصاف الصحقح مـ الؿذهب أن الؿسجد العتقؼ أفضؾ مـ 

 .األكثر جؿاطة وجزم بف يف اإلقـاع و الؿـتفك
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 .وتؼدم الجؿاطة مطؾؼا طؾك أول الققت

 :إَاَ٘ ايطاتبٚحيطّ إٔ ٜؤّ يف َػحس قبٌ 

ومع اإلذن هق  أو طذره ألن الراتب كصاحب البقت وهق أحؼ هباـ 2بنذكف ـ إال 1

 .كائب طـف

 عث:

، وضاهر كالمفؿ ال تصح وجزم بف يف الؿـتفكوالػروع واإلقـاع: قال يف التـؼقح 

وجزم بف ابـ طبد الؼقي يف  مع الؽراهة وقدم يف الرطاية تصح وهق الؿذهب،

 وجف.، وهذا الجـائز

ويراسؾ إن غاب طـ وقتف الؿعتاد  وأما مع طذره فنن تلخر وضاق الققت صؾقا

 .مع قرب محؾف وطدم مشؼة

 :إٕجيٛظ إٔ ٜصًٛا ٚ

 .وال يؽره ذلؽ صؾقاحضقره أو ضـ ـ 3أو لؿ يظـ حضقره ـ 2بعد محؾف ـ 1 
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 :َٚٔ ص٢ً ٚيٛ يف مجاع١  أقاّ املؤشٕ يؿطض غٔ ي٘ إٔ ٜعٝسٖا 

ولؿ يؼصد اإلطادة وال فرق بقـ ـ 3أو جاء غقر وقت هنل ـ 2د إذا كان يف الؿسجـ 1

ا وحده هولق كان صال إطادهتا مع إمام الحل أو غقره  إال الؿغرب فال تسـ إطادهتا

 ر، وطـف يعقد حتك الؿغرب.يؽقن بقت ألن الؿعادة تطقع والتطقع ال

 وال تؽره إطادة الجؿاطة يف مسجد لف إمام راتب كغقره وكره قصد مسجد

 .لإلطادة

وال فقفؿا لعذر وتؽره ة، وال تؽره إطادة جؿاطة يف غقر مسجدي مؽة والؿديـ

 .فقفؿا لغقر طذر لئال يتقاكك الـاس يف حضقر الجؿاطة مع اإلمام الراتب

 عث:

مسجد مؽة والؿديـة تؽره إطادة الجؿاطة فقؿفا وطـف تؽره يف الؿساجد الثالثة 

 وطـف ال تؽره يف كؾ الؿساجد.

 ةفال تـعؼد الـافؾة بعد إقامة الػريض أققؿت الصالة فال صالة إال الؿؽتقبة وإذا 

التل يريد أن يػعؾفا مع ذلؽ اإلمام الذي أققؿت لف ويصح قضاء الػائتة بؾ تجب 

 .مع سعة الققت وال يسؼط الرتتقب بخشقة فقت الجؿاطة
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ؿاطة فقات الج كأن يخش :وكان يصؾل يف كافؾة أتؿفا خػقػة إال فنن أققؿت

 .فقؼطعفا ألن الػرض أهؿ

 إزضاى اؾُاع١:

لحؼ الجؿاطة ألكف أدرك ولق لؿ يجؾس ومـ كرب ملمقما قبؾ سالم إمامف األولك 

 .جزءا مـ صالة اإلمام فلشبف مالق أدرك ركعة

 إزضاى ايطنع١:

وإن لحؼف الؿسبقق راكعا دخؾ معف يف الركعة فقدرك الركعة إذا اجتؿع مع اإلمام 

يجب والركقع،  جزاء قبؾ أن يزول اإلمام طـقث يـتفل إلك قدر اإليف الركقع بح

يليت بالتؽبقرة كؾفا قائؿا ولق لؿ يطؿئـ ثؿ يطؿئـ ويتابع وأجزأتف التحريؿة أن: 

 .طـ تؽبقرة الركقع واألفضؾ أن يليت بتؽبقرتقـ

فنن كقاهؿا بتؽبقرة أو كقى بف الركقع لؿ يجزئف ألن تؽبقرة اإلحرام ركـ ولؿ يلت 

 .هبا

حقث أدركف ويـحط معف يف غقر ركقع بال  اإلمام مع الؿلمقم ويستحب دخقل

 التؽبقر.بلؾؼضاء يليت مسبقق  إذا قام و ة اكتؼالتؽبقر
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  ضابط: 

 .وإن قام قبؾ سالم إمامف الثاكقة ولؿ يرجع اكؼؾبت كػال

 قطا٠٤ املأَّٛ:

ـف يجب طؾقف أن وطقتحؿؾ اإلمام طـف قراءة الػاتحة فقراءة طؾك ملمقم   والـ 1

اإلمام يف الصالة  ويف سؽقتالصالة السرية  ويستحب لؾؿلمقم أن يؼرأ يفـ 2يؼرأ 

 الجفرية.

 مخؼ:اإلَاّ  غهتات  

وكذا لق سؽت ـ 4وبعد فراغ الؼراءة ـ 3بؼدرها  الػاتحة وبعدـ 2قبؾ الػاتحة ـ 1

ؼرأ إن ال إذا لؿ يسؿعف لطرش فال ي اإلمام وإذا لؿ يسؿعف لبعد طــ 5لتـػس 

  .أشغؾ غقره طـ االستؿاع وإن لؿ يشغؾ أحدا قرأ

ويستػتح  الؿلمقم ويتعقذ فقؿا يجفر فقف إمامف  كالسرية قال يف الشرح وغقره ما لؿ 

 .يسؿع قراءة إمامف

 ضابط:
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وما أدرك الؿسبقق مع اإلمام ففق آخر صالتف وما يؼضقف أولفا يستػتح لفا ويتعقذ 

ويتقرك  مـ رباطقة أو مغرب يتشفد طؼب أخرى ويؼرأ سقرة لؽـ لق أدرك ركعة

 اإلمام. مع

 أذهاّ غبل املأَّٛ يإلَاّ:

 .ويحرم سبؼ اإلمام طؿدا واألولك أن يشرع يف أفعال الصالة بعد اإلمام

 غبل اإلَاّ ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 ـ سبؼ بركـ.2ـ سبؼ إلك ركـ 1

ـ: أن يسبؼ إلك ركـ السبؼ إلك الركـ: أن يشرع يف الركـ قبؾ اإلمام، السبؼ برك

 ويـتفل مـف قبؾ أن يدركف اإلمام. 
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 صٛض غبل اإلَاّ: 

ومـ ركع أو سجد أو رفع قبؾ إمامف فعؾقف أن يرجع لقليت  بؿا سبؼ بف اإلمام ـ 1

وإن ـ 3 إلحرام لؿ تـعؼد اإلمام وإن كرب معـ 2 القاجبة بعةبعده  لتحصقؾ الؿتا

إن سؾؿ وـ 5طؿدا بال طذر بطؾت  اإلمام قبؾإن سؾؿ وـ 4 تسؾؿ معف كره وصح

لؿ يعد سبؼ اإلمام إلك ركـ وفنن ـ 6 وإال بطؾت، سفقا يعقده بعدهقبؾ اإلمام 

وإن كان ـ 7 طؿدا  حتك لحؼف اإلمام فقف  بطؾت صالتف ألكف ترك القاجب طؿدا

وإن ركع ورفع قبؾ ركقع إمامف طالؿا ـ 8 سفقا أو جفال فصالتف صحقحة ويعتد بف

وإن كان جاهال أو كاسقا وجقب ـ 9 تف ألكف سبؼف بؿعظؿ الركعةطؿدا بطؾت صال

 الؿتابعة  بطؾت الركعة التل وقع السبؼ فقفا فؼط فقعقدها وتصح صالتف لؾعذر

بركعتقـ بلن ركع ورفع قبؾ ركقطف ثؿ سجد قبؾ رفع إمامف وإن  سبؼ ملمقم ـ 16

لركعة إال الجاهؾ إمامف مـ الركقع بطؾت صالتف ألكف لؿ يؼتد بنمامف يف أكثر ا

   .لؾعذر والـاسل فتصح صالهتؿا

ويصؾل الجاهؾ أو الـاسل تؾؽ الركعة قضاء  لبطالهنا ألكف لؿ يؼتد بنمامف فقفا 

، ومحؾف إذا لؿ يلت بذلؽ مع إمامف وال تبطؾ بسبؼ بركـ واحد غقر ركقع

 .والتخؾػ طـف كسبؼف
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 أضبع١ أَٛض: ٜٚػٔ إلَاّ

أن يؼرأ يف الػجر ـ و2 القتصار طؾك أدكك الؽؿال: وهق االتخػقػ مع اإلتؿامـ 1

و يسـ  تطقيؾ الركعة ـ 3بطقال الؿػصؾ وتؽره سرطة تؿـع الؿلمقم فعؾ ما يسـ 

وبقسقر كسبح ـ 2يف صالة خقف يف القجف الثاين ـ 1 :األولك أكثر مـ الثاكقة  إال

م  ألن طؾك ملمقاالكتظار ويستحب لإلمام اكتظار داخؾ إن لؿ يشؼ ـ 4والغاشقة 

 .حرمة الذي معف أطظؿ مـ حرمة الذي لؿ يدخؾ معف

أو األمة  إلك الؿسجد كره مـعفا وتخرج غقر مطقبة  وإذا استلذكت الؿرأة  الحرة 

 .وال البسة ثقاب زيـة وبقتفا خقر لفا

 : ٚألب ةثِ أر ٚحنٛٙ

 .مـ االكػرادـ و2مـع مقلقتف مـ الخروج إن خشل فتـة أو ضررا ـ 1
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 اإلٍاٍح فصو يف أحناً  
 :األٚىل باإلَا١َ

اجتؿع ن األفؼف فنـ ف2إن استقوا يف الؼراءة  ثؿ األقرأ جقدة العالؿ فؼف صالتفـ 1

فؼقفان قارئان وأحدهؿا أفؼف أو أقرأ قدم فنن كاكا قارئقـ قدم أجقدهؿا قراءة ثؿ 

يعرف أحؽام صالتف طؾك فؼقف أمل وإن اجتؿع  أكثرهؿا قرآكا ويؼدم قارئ ال

ثؿ ـ 3دهؿا أطؾؿ بلحؽام الصالة قدم ألن طؾؿف يمثر يف تؽؿقؾ الصالة فؼقفان أح

ثؿ مع االستقاء يف السـ األشرف وهق ـ 4 األسـقدم إن استقوا يف الؼراءة والػؼف 

ثؿ ـ 5الؼرشل وتؼدم بـق هاشؿ طؾك سائر قريش إلحاقا لإلمامة الصغرى بالؽربى 

األقدم هجرة طؾك األسـ ، وضاهر كالم أحؿد تؼديؿ أو إسالما األقدم هجرة

ثؿ إن ـ 7ثؿ مع االستقاء فقؿا تؼدم األتؼك ـ 6 واختاره الؿقفؼ والشارح وغقرهؿا

استقوا يف الؽؾ يؼدم مـ قرع إن تشاحقا ألهنؿ تساووا يف االستحؼاق وتعذر 

 .الجؿع فلقرع بقـفؿ كسائر الحؼقق

 تكسِٜ آخط:

 لإلمامة بؿـ حضرهؿ ولق وإمام الؿسجد أحؼ إذا كاكا أهالـ 2وساكـ البقت ـ 1

ك إمام مـ ذي سؾطان فقؼدم طؾ :إال كاكا يف الحاضريـ مـ هق أقرأ أو أفؼف
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لعؿقم واليتف والسقد أولك باإلمامة يف بقت طبده ألكف  الؿسجد وساكـ البقت

 .صاحب البقت

 األٚىل َٔ ضسِٖ:

ـ 5وبصقر ـ 4ومؼقؿ ـ 3وحضري وهق الـاشئ يف الؿدن والؼرى ـ 2وحر ـ 1

ومـ لف ثقاب أي ثقبان وما يسرت بف رأسف أولك مـ ـ 6ختقن أي مؼطقع الؼؾػة وم

ضدهؿ  فالحر أولك مـ العبد والؿبعض والحضري أولك مـ البدوي الـاشئ 

بالبادية والؿؼقؿ أولك مـ الؿسافر ألكف ربؿا يؼصر فقػقت الؿلمقمقـ بعض 

ومـ لف مـ  الصالة يف جؿاطة وبصقر أولك مـ أطؿك ومختقن أولك مـ أقؾػ

وكذا الؿبعض ـ 7الثقاب ما ذكر أولك مـ مستقر العقرة مع أحد العاتؼقـ فؼط 

والؿستلجر يف البقت الؿمجر ـ 9والؿتقضئ أولك مـ الؿتقؿؿ ـ 8أولك مـ العبد 

 .والؿعقر أولك مـ الؿستعقرـ 16أولك مـ الؿمجر 

 ضابط:

  .فتحرم البقت وتؽره إمامة غقر األولك بال إذكف إال إمام الؿسجد وصاحب
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 ال تصح ايصال٠ خًـ مخػ١ عؿط: 

مـ جفة األفعال أو  وال تصح الصالة خؾػ فاسؼ مطؾؼا سقاء كان فسؼفـ 1

ال ـ و2وطقد تعذرا خؾػ غقرهـ 2يف جؿعة ـ 1: إالوطـف تصح مع الؽراهة االطتؼاد 

وتصح ، خؾػ كافر سقاء طؾؿ بؽػره يف الصالة أو بعد الػراغ مـفاالصالة تصح 

قال ابـ الجقزي: رأيت جؿاطة مـ الؿـتسبقـ إلك  الؿخالػ يف الػروع خؾػ

العؾؿ يعؿؾقن طؿؾ العقام، فنذا صؾك شافعل يف مسجد حـبؾل ولؿ يجفر غضبت 

الشافعقة، وإذا صؾك حـبؾل يف مسجد شافعل وجفر  غضبت الحـابؾة، وهذه 

 مسللة اجتفادية والعصبقة فقفا مجرد هقى يؿـع مـف العؾؿ. 

 وإنف وصالة الؿلمقم، ترك اإلمام ما يعتؼده واجبا وحده طؿدا بطؾت صالتوإذا 

 .طـد ملمقم وحده لؿ يعدواجبا كان ما  ترك اإلمام 

 .ومـ ترك ركـا أو شرصا أو واجبا مختؾػا فقف بال تلويؾ وال تؼؾقد أطادضابط: 

 ـ5خـثك خؾػ امرأة  ـ وال تصح صالة ال4خؾػ الؿرأة  وال تصح صالة رجؾـ 3 

خـثل الحتؿال ال تصح صالة رجؾ خؾػ وـ 6خؾػ خـثك تصح صالة رجؾ وال 

، قالف يف الؿبدع وتصح يف كػؾ وال إمامة صبك لبالغ يف فرضـ 7أن يؽقن امرأة 
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ال إمامف أخرس ولق تصح وـ 8إمامة صبل بؿثؾف تصح و وطـف تصح يف فرض وكػؾ

طاجز طـ ركقع أو  إمامةال تصح وـ 9بؿثؾف ألكف أخؾ بػرض الصالة لغقر بدل 

إال  تصح إمامة العاجز طـ الؼقام لؼادر طؾقف الفسجقد أو قعقد  إال بؿثؾف أو ققام  

إمام الحل الراتب بؿسجد الؿرجق زوال طؾتف لئال يػضل إلك ترك الؼقام طؾك 

فنن ابتدأهبؿ  الدوام ويصؾقن وراءه جؾقسا كدبا ولق كاكقا قادريـ طؾك الؼقام 

ا ثؿ اطتؾ أي حصؾت لف طؾة طجز معفا طـ الؼقام فجؾس أتؿقا اإلمام الصالة قائؿ

وال ـ 16خؾػف ققاما وجقبا وتصح خؾػ مـ بف سؾس بقل بؿثؾف كاألمل بؿثؾف

خؾػ متـجس كجاسة غقر تصح وال ـ 11تصح خؾػ محدث حدثا أصغر أو أكرب 

 صالة لف يف كػسف  فنن جفؾ اإلمام وجفؾ معػق طـفا إذا كان  يعؾؿ ذلؽ ألكف ال

أو الؿلمقم  اإلماموإن طؾؿ ، الؿلمقم حتك اكؼضت صحت الصالة لؿلمقم وحده

، ويف وجف يعقد العالؿ واحد أطاد الؽؾملمقم  مع اإلماموإن طؾؿ ، فقفا استلكػقا

 فؼط.

 ضابط:
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أكف ترك واجبا سفقا أو شؽ يف إخالل إمامف بركـ أو شرط الؿلمقم وإن طؾؿ  

يخػك  ألكف ال الؼبؾة أو استؼبال العقرة صحت صالتف معف بخالف ما لق ترك سرت

 .غالبا

 ضابط:

وإن كان أربعقن فؼط يف جؿعة ومـفؿ واحد محدث أو كجس أطاد الؽؾ سقاء 

 .كان إماما أو ملمقما

 :ٚاألَٞ, ٚال تصح إَا١َ األَٞـ 22

أو يدغؿ فقفا ماال يدغؿ  بلن يدغؿ حرفا فقؿا ال يؿاثؾف ـ 2يحػظ الػاتحة  مـ الـ 1

 أو يبدل حرفا بغقره وهق األلثغ كؿـ يبدل الراء غقـا إالـ 3 بف وهق األرتأو يؼار

أو يؾحـ فقفا لحـا يحقؾ ـ 4 ويف وجف ال تصح ضاد الؿغضقب والضالقـ بظاء

هدكا فنن لؿ يحؾ الؿعـك االؿعـك كؽسر كاف إياك وضؿ تاء أكعؿت وفتح هؿزة 

وال ـ 13فتصح لؿساواتف لف بؿثؾف  :إال، كػتح دال كعبد وكقن كستعقـ لؿ يؽـ أمقا

يصح اقتداء طاجز طـ كصػ الػاتحة األول لعاجز طـ كصػفا اآلخر وال طؽسف 

 .وال اقتداء قادر طؾك األققال القاجبة بعاجز طـفاـ 14
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 ضابط:

وإن قدر األمل طؾك إصالحف لؿ تصح صالتف وال صالة مـ ائتؿ بف ألكف ترك ركـا 

 .مع الؼدرة طؾقف

 ؿط:اةثين ع ٚتهطٙ إَا١َ

يحقؾ الؿعـك فنن أحالف يف غقر الػاتحة لؿ  كثقر الؾحـ الذي ال: وهق ناالؾحـ 1

 الػاتحة يف غقر الؿعـك يؿـع صحة إمامتف إال أن يتعؿده ذكره يف الشرح وإن أحال

الذي يؽرر هق و، تؽره إمامة الػلفاءـ و2 سفقا أو جفال أو آلفة صحت صالتف

وتؽره إمامة مـ ال يػصح ـ 4 يؽرر التاءي هق الذو، والتؿتام وكحقهؿاـ 3الػاء 

 تؽرهوـ 5ببعض الحروف  كالؼاف والضاد وتصح إمامتف أطجؿقا كان أو طربقا 

 أوـ 8وأقطع يديـ ـ 7وأقؾػ ـ 6 حال اجتؿاع العؿك مع الصؿؿ أطؿك وأصؿ

ومـ يصرع فتصح ـ 16إحداهؿا إذا قدر طؾك الؼقام أقطع أو ـ 9رجؾقـ  أقطع

ويؽره أن يمم امرأة أجـبقة فلكثر ال ـ 11 ة لؿا فقفؿ مـ الـؼصإمامتفؿ مع الؽراه

أو  أن يمم ققما ـ 12رجؾ معفـ فنن أم محارمف أو أجـبقات معفـ رجؾ فال كراهة 

أكثرهؿ يؽرهف بحؼ كخؾؾ يف ديـف أو فضؾف فنن كان ذا ديـ وسـة وكرهقه لذلؽ 

  .فال كراهقة يف حؼف
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 أضبع١: ٚتصح إَا١َ 

واألطرابل ـ 4وكذا الؾؼقط ـ 3 والجـدي إذا سؾؿ ديـفـ 2 صؾح ديـف إذا ولد الزكاـ 1

 .حقث صؾحقا لفا

 ا٥تُاّ:تصح ٚ

ومـ يؼضل الصالة بؿـ ـ 2 مع اتحاد الصالة مـ يمدي الصالة بؿـ يؼضقفاـ 1

وكذا لق قضك ضفر يقم خؾػ ـ 3يمديفا ألن الصالة واحدة وإكؿا اختؾػ الققت 

جؿعة يف غقر الؿسبقق إذا يف وـ 5 الػرض ويصح الـػؾ خؾػـ 4 ضفر يقم آخر

 فقـقيفا ضفرا واإلمام جؿعة. أدرك دون ركعة

 ٚال ٜصح ا٥تُاّ:

وال يصح ـ 2وطـف يصح اختارها الؿقفؼ وتؼل الديـ  ؿتـؼؾخؾػ الؿػرتض ـ ال1

وطـف يصح اختارها ابـ ائتؿام مـ يصؾل الظفر بؿـ يصؾل العصر أو غقرهؿا 

كسقف  فنن كاكت إحداهؿا تخالػ األخرى كصالة ـ3طؼقؾ والؿقفؼ وتؼل الديـ

واستسؼاء وجـازة وطقد مـع فرضا وققؾ وكػال ألكف يمدي إلك الؿخالػة يف 

 .األفعال
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 فصو يف ٍ٘قف اإلٍاً ٗادلأٍٍ٘ني 
 

 :ايػ١ٓ إٔ ٜكـ املإََٔٛٛ ضجاال ناْٛا أٚ ْػا٤ إٕ ناْٛا اةثٓني ؾأنثط

والؿرأة إذا ـ 3يؼػ وسطفؿ وجقبا ويستثـك مـف إمام العراة ـ 2خؾػ اإلمام ـ 1

أو ـ 5ويصح وققففؿ مع اإلمام طـ يؿقـف ـ 4 استحباباـ أمت الـساء تؼػ وسطف

ألكف لقس  حرامتؽبقرة اإلقدام اإلمام فال تصح لؾؿلمقم ولق ب الـ 6طـ جاكبقف 

مققػا بحال واالطتبار بؿمخر الؼدم وإال لؿ يضر وإن صؾك قاطدا فاالطتبار باإللقة 

 .ق مد رجؾقف وقدمفؿا طؾك اإلمام لؿ يضر وإن كان مضطجعا فبالجـبحتك ل

 ايصال٠ زاخٌ ايهعب١:

وتصح داخؾ الؽعبة إذا جعؾ وجفف إلك وجف إمامف أو ضفره إلك ضفره ال إن جعؾ 

ضفره إلك وجف إمامف ألكف متؼدم طؾقف وإن وقػقا حقل الؽعبة مستديريـ صحت 

مام يف جفتف جاز إن لؿ يؽقكا يف جفة فنن كان الؿلمقم يف جفتف أقرب مـ اإل

 .واحدة فتبطؾ صالة الؿلمقم
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ويغتػر التؼدم يف شدة خقف إذا أمؽـ الؿتابعة وال يصح لؾؿلمقم إن وقػ طـ  

فنن كرب معف آخر وقػا خؾػف فنن كرب  يساره فؼط مع خؾق يؿقـف إذا صؾك ركعة فلكثر

ذر تؼدم اإلمام فصؾك أو تع اآلخر طـ يساره أدارهؿا بقده وراءه فنن شؼ ذلؽ

بقـفؿا أو طـ يسارهؿا ولق تلخر األيؿـ قبؾ إحرام الداخؾ لقصؾقا خؾػف جاز ولق 

أدركفؿا الداخؾ جالسقـ كرب وجؾس طـ يؿقـ صاحبف أو يسار اإلمام وال تلخر 

إذا لؾؿشؼة كالزمـك ال يتؼدمقن وال يتلخرون وال تصح صالة الػذ أي الػرد خؾػف 

ػ الصػ إن صؾك ركعة فلكثر طامدا أو كاسقا طالؿا أو أي خؾػ اإلمام أو خؾ

 إال أن يؽقن الػذ خؾػ اإلمام أو الصػ امرأة خؾػ رجؾ فتصح صالهتا  جاهال

وإن وقػت بجاكب اإلمام فؽرجؾ وبصػ رجال لؿ تبطؾ صالة مـ يؾقفا أو 

خؾػفا فصػ تام مـ كساء ال يؿـع اقتداء مـ خؾػفـ مـ رجال وإمامة الـساء تؼػ 

اإلمام  ويؾل صػفـ كدبا فنن أمت واحدة وقػت طـ يؿقـفا وال يصح خؾػفايف 

ثؿ الصبقان ؾ مـ الؿلمقمقـ الرجال األحرار ثؿ العبقد األفضؾ فاألفضاستحبابا 

ألرقاء ثؿ مـ لؿ األحرار ثؿ العبقد ثؿ الـساء ويؼدم مـفـ البالغات األحرار ثؿ ا

ن وقػ الخـاثل صػا لؿ تصح فاألرقاء الػضؾك فالػضؾك وإ تبؾغ مـ األحرار

صالهتؿ كالرتتقب يف جـائزهؿ إذا اجتؿعت فقؼدمقن إلك اإلمام وإلك الؼبؾة يف 

 .الؼرب طؾك ما تؼدم يف صػقففؿ
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 صال٠ ايؿص:

ومـ لؿ يؼػ معف يف الصػ إال كافر أو امرأة أو خـثك وهق رجؾ أو مـ طؾؿ حدثف 

لؿ يؼػ معف إال صبل يف كجاسة أحدهؿا أي الؿصؾل أو الؿصافػ لف أو طؾؿ أو 

فرض فػذ أي فرد فال تصح صالتف ركعة فلكثر وطؾؿ مـف صحة مصافة الصبل يف 

 .الـػؾ أو مـ جفؾ حدثف أو كجسف حتك فرغ

وهل الخؾؾ يف الصػ ولق بعقدة دخؾفا وكذا إن وجد الصػ  :ومـ وجد فرجة

يجد فرجة وقػ طـ يؿقـ اإلمام ألكف مققػ ن لؿ غقر مرصقص وقػ فقف وإ

: أن القاحد فنن لؿ يؿؽـف فؾف أن يـبف مـ يؼقم معف  بـحـحة أو كالم أو إشارة وكره

 .جذبف ويتبعف مـ كبف وجقبا فنن صؾك ركعة فذا لؿ تصح صالتفي

 ضنٛع املأَّٛ ؾصا:

ثؿ دخؾ يف  خشل فقات الركعة ، والعذر: هق أن يركع فذا لعذرصؾك وإن ـ 1

آخر قبؾ سجقد شخص معف وقػ ـ وإن 2الصػ قبؾ سجقد اإلمام صحت 

وإن ـ 4ولؿ يخش فقات الركعة لؿ تصح ركع فذا وإن ـ 3اإلمام صحت صالتف 

ر لؿ تصح رفع اإلمام رأسف مـ الركقع قبؾ أن يدخؾ الصػ أو يؼػ معف آخ

 صالتف.
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 قرداءفصو يف أحناً اال 

 

 :ٜصح اقتسا٤ املأَّٛ باإلَاّ

إذا سؿع التؽبقر ألهنؿ يف ـ و2 إذا كاكا يف الؿسجد وإن لؿ يره وال مـ وراءه ـ 1

وكذا يصح ـ 3قتداء بسؿاع التؽبقر أشبف الؿشاهدة مقضع الجؿاطة ويؿؽـفؿ اال

إن رأى  الؿلمقم اإلمام أو بعض بشرط:  قتداء إذا كان أحدهؿا خارج الؿسجداال

اإلمام ولق كاكت الرؤية يف بعض الصالة أو مـ شباك ء الؿلمقمقـ الذيـ ورا

 .وكحقه

 :بني اإلَاّ ٚاملأَّٛٚإٕ نإ 

 أو صريؼ ولؿ تتصؾ فقف الصػقف حقث صحت يفـ 2هنر تجري فقف السػـ ـ 1 

يف شدة لؿ يصح االقتداء إال  أو كان الؿلمقم بسػقـف وإمامف يف أخرىـ 3 الطريؼ

 .وتصح صالة الؿلمقمقـ خؾػ إمام طال طـفؿ، قتداءصح االفق خقف
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 :ٜٚهطٙ

ان العؾق ذراطا فلكثر فنن كان العؾق يسقرا دون طؾق اإلمام طـ الؿلمقم  إذا كـ 1

كؿا تؽره  إمامتف يف  صاق الؼبؾة وهل ـ 2ذراع لؿ يؽره وال بلس بعؾق الؿلمقم 

 إال لحاجة راب ألكف يسترت طـ بعض الؿلمقمقـ فنن لؿ يؿـع رؤيتف لؿ يؽرهحالؿ

دها إال مقضع الؿؽتقبة بع اإلمام تطقع ويؽره ـ 3 هبلن ال يجد مقضعا خالقا غقر

ويؽره لإلمام إصالة قعقده بعد الصالة ـ 4 هحاجة بلن ال يجد مقضعا خالقا غقرل

 .مستؼبؾ الؼبؾة

 يإلَاّ: ٜػتربٚ

فنذا كان ثؿ  ، أن يؼقم أو يـحرف طـ قبؾتف إلك ملمقم جفة قصده وإال فعـ يؿقـفـ 1

بؾ ويستحب أن ال يـصرف الؿلمقم قـ 2 هـاك كساء لبث يف مؽاكف قؾقال لقـصرفـ

قال يف الؿغـل و الشرح إال أن يخالػ اإلمام السـة يف إصالة الجؾقس ، إمامف

 .مستؼبؾ الؼبؾة أو لؿ يـحرف فال بلس بذلؽ

قطعـ الصػقف طرفا بال حاجف فنن  إذا ويؽره وققف الؿلمقمقـ بقـ السقاري 

 .كان الصػ صغقرا قدر ما بقـ الساريتقـ فال بلس
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لؿسجد بؼربف فقفدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ  وحرم بـاء مسجد يراد بف الضرر  

الؿحراب وكره حضقر مسجد وجؿاطة لؿـ أكؾ بصال وكحقه حتك يذهب 

 .ريحف

 فصو يف األػراز ادلعقؽح ىيدَؼح ٗاجلَاػح 
 

 :ٜٚعصض برتى مجع١ ٚمجاع١ 

ـ أو خائػ تلخر 4ـ أو خائػ زيادة مرض 3 وخائػ حدوث مرضـ 2مريض ـ 1

ـ 4ون الجؿاطة مـ لؿ يتضرر بنتقاهنا راكبا أو محؿقال  وتؾزم الجؿعة دشػاء، 

ومـ ـ 5 مدافع أحد األخبثقـ البقل والغائطالجؿعة والجؿاطة  ويعذر برتك

ويعذر برتكفؿا خائػ مـ ـ 6هق  محتاج إلقف ويلكؾ حتك يشبع  و بحضرة الطعام

لف خبز ضقاع مالف أو فقاتف أو ضررا فقف  كؿـ يخاف طؾك مالف مـ لص أو كحقه أو 

يف تـقر يخاف طؾقف فسادا أو لف ضالة أو آبؼ يرجق وجقده إذا أو يخاف فقتف إن 

تركف ولق مستلجرا لحػظ بستان أو مال أو يتضرر يف معقشة يحتاجفا  أو  كان 

يخاف بحضقره الجؿعة أو الجؿاطة مقت قريبف أو رفقؼف أو لؿ يؽـ مـ يؿرضفؿا 

مـ  يخاف طؾك كػسف مـ ضرر كسبع أو غقره أو خاف طؾك أهؾف أو ولده أو كان 
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سؾطان يلخذه أو مالزمة غريؿ وال شلء معف يدفعف بف ألن حبس الؿعسر ضؾؿ 

وكذا إن خاف مطالبة بالؿمجؾ قبؾ أجؾف فنن كان حاال وقدر طؾك وفائف لؿ يعذر 

أو كان يخاف بحضقر الجؿعة والجؿاطة مـ فقات رفؼتف بسػر مباح سقاء أكشله 

صؾ لف غؾبة كعاس خاف بف فقت الصالة يف الققت أو مع اإلمام أو استدامف أو ح

أو حصؾ لف أذى بؿطر ووحؾ وكذا ثؾج وجؾقد وبرد وبريح باردة شديدة يف لقؾة 

 .وكذا تطقيؾ إمام ومـ طؾقف ققد يرجق العػق طـف مظؾؿة

 قٛي٘:

، هذا وجف يف الؿذهب والؿذهب ولق لؿ تؽقن وبريح باردة شديدة يف لقؾة مظؾؿة

 ريح شديدة.ال

 :َٔ عًٝ٘عصض ع٢ً ال ٚ

ويـؽره بحسبف وإذا صرأ بعض  وال إن كان يف صريؼف أو الؿسجد مـؽرـ 2حد ـ 1

األطذار يف الصالة أتؿفا خػقػة إن أمؽـ وإال خرج مـفا قالف يف الؿبدع قال 

 .والؿلمقم بػارق إمامف أو يخرج مـفا
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 تاب صالج إٔو األػراز 
 أٌٖ األعصاض ةثالةث١:ٚ

 .والخائػ وكحقهؿـ 3والؿسافر ـ 2ؿريض الـ 1 

 :تًعّ املطٜض ايصال٠  املهتٛب١ 

قائؿا ولق كراكع أو معتؿدا أو مستـدا إلك شلء  فنن لؿ يستطع  بلن طجز طـ ـ 1

با ويثـل رجؾقف يف دفؼاطدا  مرتبعا كـ 2الؼقام أو شؼ طؾقف لضرر أو زيادة مرض 

فنن ـ 4أفضؾ ـ ؾك جـبف واأليؿفعـ 3ركقع وسجقد فنن طجز أو شؼ طؾقف الؼعقد 

صؾك مستؾؼقا ورجاله إلك الؼبؾة صح وكره مع الؼدرة طؾك جـبف وإال تعقـ 

فنن طجز طـ  ويقمئ راكعا وساجدا ما أمؽـف ويخػض السجقد طـ الركقع

اإليؿاء أومل بعقـقف ويـقي الػعؾ طـد إيؿائف لف والؼقل كالػعؾ يستحضره بؼؾبف إن 

ر خائػ وال تسؼط الصالة ما دام العؼؾ ثابتا وال يـؼص طجز طـف بؾػظف وكذا أسق

أجر الؿريض إذا صؾك ولق باإليؿاء طـ أجر الصحقح الؿصؾل قائؿا وال بلس 

بالسجقد طؾك وسادة وكحقها وإن رفع لف شلء طـ األرض فسجد طؾقف ما أمؽـف 

اكتؼؾ صح وكره فنن قدر الؿريض يف أثـاء الصالة طؾك ققام أو طجز طـف يف أثـائفا 

إلك اآلخر فقـتؼؾ إلك الؼقام مـ قدر طؾقف وإلك الجؾقس مـ طجز طـ الؼقام 
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ويركع بال قراءة مـ كان قرأ وإال قرأ وتجزئ الػاتحة مـ طجز فلتؿفا يف اكحطاصف 

ال مـ صح فلتؿفا يف ارتػاطف وإن قدر طؾك ققام وقعقد دون ركقع وسجقد أومل 

صػ رجؾقف وأومل  بسجقد قاطدا ألن بركقع قائؿا  ألن الراكع كالؼائؿ يف ك

الساجد كالجالس يف جؿع رجؾقف ومـ قدر طؾك أن يحـل رقبتف دون ضفره حـاها 

وإذا سجد قرب وجفف مـ األرض ما أمؽـف ومـ قدر أن يؼقم مـػردا ويجؾس يف 

جؿاطة خقر ولؿريض الصالة مستؾؼقا مع الؼدرة طؾك الؼقام لؿداواة بؼقل صبقب 

 .ػطر بؼقلف إن الصقم مؿا يؿؽـ العؾةمسؾؿ  ثؼة ولف ال

 .وال تصح صالتف قاطدا يف السػقـة وهق قادر طؾك الؼقام

ويصح الػرض طؾك الراحؾة واقػة أو سائرة خشقة التلذي بقحؾ أو مطر وكحقه 

وكذا إن خاف اكؼطاطا طـ رفؼتف بـزولف أو طؾك كػسف أو طجز طـ ركقب إن كزل 

 .وطؾقف االستؼبال وما يؼدر طؾقف

وال تصح الصالة طؾك الرحؾة لؾؿرض وحده دون طذر مؿا تؼدم ومـ بسػقـة 

وطجز طـ الؼقام فقفا والخروج مـفا صؾك جالسا مستؼبال ويدور إلك الؼبؾة كؾؿا 

  .اكحرفت السػقـة بخالف الـػؾ
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 فصو يف قصس ادلعافس اىصالج 
 ؾطٚط صر١ ايكصط غت١: 

دخؾ فقف القاجب والؿـدوب فق ـ أن يؽقن السػر مباحا2ـ أن يـقي السػر 1

ـ أن تؽقن الصالة 4ـ أن يبؾغ السػر أربعة برد 3ة والؿباح الؿطؾؼ ولق كزهة وفرج

 ـ أن يؼصد مؽان معقـ.6ـ أن يػارق بـقان قريتف العامرة 5الؿؼصقرة رباطقة 

 ضابط:

 ة.وال يعقد مـ قصر بشرصف ثؿ رجع قبؾ استؽؿال الؿساف

 أقػاّ ايػؿط مخػ١:

 .حرامـ سػر 5ه مؽرـ سػر 4ـ سػر واجب 3ـ سػر مـدوب 2 مباحا سػرـ 1

 ذسٚز ايػؿط ايطٌٜٛ:

وهل يقمان قاصدان أو جقا سػر صقيؾ يبؾغ ستة طشر فرسخا تؼريبا برا أو بحرا ال

الػرسخ ثالثة أمقال هاشؿقة، اثـا طشر ألػ وأربعة برد، والربيد أربعة فراسخ، 

صبعا معرتضة معتدلة، كؾ إصبع قدم، ستة آالف ذراع، والذراع أربع وطشرون إ
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ست حبات شعقر بطقن بعضفا إلك بعض، طرض كؾ شعقرة ست شعرات 

 .برذون

 ضابط:

الؿغرب والصبح فال  قصر رباطقة ركعتقـ بخالف ؾؿسافر سػرا مباحسـ لي

وال يؽره اإلتؿام مؿـ لف الؼصر، والؼصر أفضؾ ، يؼصران إجؿاطا قالف ابـ الؿـذر

 .كصا

 :ٜٚكصط َٔ

ويؼصر ـ 4أو صفرت بسػر مبقح ولق كان الباقل دون الؿسافةـ 3أو بؾغ ـ 2 أسؾؿـ 1

 .تبعا سقد وطبدـ 6تبعا لزوج وامرأة ـ 5الؿؽره كاألسقر 

 أضبع١: ٚال ٜكصط

الؿسافة  درمـ شؽ يف قـ 2ـ مـ تاب يف سػر الؿعصقة وقد بؼل لف دون الؿسافة 1

 .فر لقرتخصوال مـ ساـ 4وال مـ لؿ يؼصد جفة معقـف كالتائف ـ 3
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 ايصٟ جيب عًٝ٘ اإلمتاّ: 

تؿ ألهنا طبادة أأو أحرم يف سػر ثؿ أقام ـ 2 أتؿ وإن أحرم يف الحضر ثؿ سافرـ 1

وكذا لق سافر ـ 3 طؾك السػر اجتؿع لفا حؽؿ الحضر والسػر فغؾب حؽؿ الحضر

أو ذكر صالة حضر يف سػر ـ 4بعد دخقل الققت أتؿفا وجقبا ألهنا وجبت تامة 

أو طؽسفا بلن ذكر صالة سػر يف ـ 5الؼضاء معترب باألداء وهق أربع أتؿفا ألن 

ئتؿ  مسافر بؿؼقؿ أتؿ اأو ـ 6حضر أتؿ ألن الؼصر مـ رخص السػر فبطؾ بزوالف 

ئتؿ مسافر اأو ـ 8ئتؿ مسافر بؿسافر فاستخؾػ مؼقؿا لعذر فقؾزمف اإلتؿام اولق ـ 7

 ة الؼصراإلمام مسافر لعدم كقبؿـ يشؽ يف إقامتف وسػره لزمف أن يتؿ وإن بان أن 

لؽـ إذا طؾؿ أو غؾب طؾك ضـف أن اإلمام مسافر بنمارة كفقئة لباس وأن إمامف كقى 

أتؿؿت وإن قصر قصرت  اإلمام الؼصر فؾف الؼصر طؿال بالظاهر وإن قال إن أتؿ

أو أحرم بصالة يؾزمف إتؿامفا لؽقكف اقتدى بؿؼقؿ أو لؿ ـ 9 ويباح لف الؼصر لؿ يضر

وأطادها أتؿفا ألهنا وجبت طؾقف تامة  رها مثال فػسدت بحدث أو كحقهيـق قص

أو لؿ يـق الؼصر طـد إحرامفا لزمف أن يتؿ ألكف األصؾ وإصالق الـقة ـ 16بتؾبسف هبا 

أو كقى ـ 12أوشؽ يف  كقة الؼصر أتؿ ألن األصؾ أكف لؿ يـقه ـ 11 يـصرف إلقف

وقد أجؿع طؾك إقامتفا  أيام فؼط قصر إقامة أكثر مـ أربعة أيام أتؿ وإن أقام أربعة

يـقي اإلقامة ببؾد لزمف أن  أو كان الؿسافر مالحا صاحب سػقـة معف أهؾف الـ 13
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ـ 15ومثؾف مؽار ـ 14يتؿ ألن سػره غقر مـؼطع مع أكف غقر ضاطـ طـ وصـف وأهؾف 

أو ببؾد لف 18ويتؿ الؿسافر إذا مر بقصـف ـ 17ورسقل سؾطان وكحقهؿ ـ 16وراع 

أو كقى اإلتؿام ولق يف أثـائفا بعد كقة ـ 26كان قد تزوج فقف مر ببؾد أو ـ 19امرأة هبا 

 .واألسقر إذا طؾؿ أكف ال يـػؽ إال بعد أيام ال يؼصر ما أقام طـد العدوـ 21 الؼصر

 ٜٚكصط مخػ١:

ـ 2وإن كان لف صريؼان بعقد وقريب فسؾؽ أبعدهؿا قصر ألكف مسافر سػرا بعقدا ـ 1

ػر يف سػر آخر قصر ألن وجقهبا وفعؾفا وجدا يف السػر كؿا لق أو ذكر صالة س

وغقره وقضاء 675الحران الؿتقيف سـة ابـ تؿقؿ محؿد قال  السػر قضاها يف كػس

 لء.اقتصر طؾقف يف الؿبدع وفقف شوبعض الصالة يف ذلؽ كؼضاء جؿقعفا 

 ٜٚكصط أبسا يف مخؼ ذاالت:

حاجة بال كقة إقامة ال يدري متك  أو أقام لؼضاءـ 2وإن حبس الؿسافر ضؾؿا ـ 1

تـؼضل إال فقق  تـؼضل قصر أبدا  غؾب طؾك ضـف كثرة ذلؽ أو قؾتف وإن ضـ ال

أو لؿ يـق إقامة ـ 5 وكحقه  مطرحبسف أو ـ 4لؿرض اأو حبسف ـ 3 أربعة أيام أتؿ

 .تؼطع حؽؿ السػر قصر أبدا
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 ضابط: 

 .وإن كقى مسافر الؼصر حقث لؿ يبح لؿ تـعؼد صالتف كؿا لق كقاه مؼقؿ

 ايػؿط ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ سػر قصقر.2ـ سػر صقيؾ 1

 ٜٚتعًل بايػؿط ايطٌٜٛ أضبع١ أذهاّ: 

 والػطر. ـ 4 والؿسح ثالثاـ 3 والجؿعـ 2 الؼصرـ 1

 :إذهُ كصريٜٚتعًل بايػؿط اي

  .ف إلك جفة مسقره فال يختص بالطقيؾوالصالة طؾك راحؾتـ 2أكؾ الؿقتة ـ 1

 فصو يف اجلَغ 

يجقز الجؿع بقـ الظفريـ الظفر والعصر يف وقت إحداهؿا و يجقز الجؿع بقـ 

 .العشاءيـ  الؿغرب والعشاء يف وقت إحدهفؿا
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 أغباب اؾُع تػع١: 

وال طذر بعد  و يباح الجؿع لؿريض يؾحؼف برتك الجؿع مشؼة ـ 2 يف سػر قصرـ 1

ـ 4وقد ثبت جقاز الجؿع لؾؿستحاضة وهل كقع مرض ـ 3الؿرض ذلؽ إال 

وطاجز طـ صفارة ـ 5ويجقز أيضا لؿرضع لؿشؼة كثرة كجاسة وكحق مستحاضة 

ولعذر أو شغؾ يبقح ـ 7أو طـ معرفة وقت كلطؿك وكحقه ـ 6أو تقؿؿ لؽؾ صالة 

   .ترك جؿعة وجؿاطة

 :ٜٚباح اؾُع بني ايعؿا٤ٜٔ  خاص١

ولق حؾ ـ 9 وتقجد معف مشؼة والثؾج والربد والجؾقد مثؾف لؿطر يبؾ الثقابـ 8

 .وريح شديدة باردة

أو يف مسجد صريؼف تحت ساباط  وحده ولق صؾك يف بقتف لف الجؿع لذلؽيباح و

 . وكحقه ألن الرخصة العامة يستقي فقفا حال وجقد الؿشؼة وطدمفا كالسػر

 َطاتب مجع ايتكسِٜ ٚايتأخري: 

ؿع فعؾ األرفؼ بف مـ جؿع تلخقر بلن يمخر األولك إلك واألفضؾ لؿـ لف الجـ 1

 فنذا استقيا فالتلخقرـ 3 يؼدم الثاكقة فقصؾقفا مع األولك وجؿع تؼديؿ بلنـ 2الثاكقة 
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وبؿزدلػة التلخقر مطؾؼا وترك الجؿع يف ـ 5واألفضؾ بعرفة التؼديؿ ـ 4أفضؾ  

 . مع األولكقى طرفة ومزدلػة أفضؾ س

 :اؾرتط ي٘ ةثالث ؾطٚط ؾإٕ مجع يف ٚقت األٚىل

ـ 3 إحرام األولك دون الثاكقة  كقة الجؿع طـدـ 2 ويشرتط لؾجؿع ترتقب مطؾؼاـ 1

والؿقاالة بقـفؿا ال يػرق بقـفؿا إال بؿؼدار إقامة صالة ووضقء خػقػ ألن معـك 

الجؿع الؿتابعة والؿؼاركة وال يحصؾ ذلؽ مع التػريؼ الطقيؾ بخالف القسقر فنكف 

ن يؽقن العذر الؿبقح مقجقدا طـد افتتاحفؿا وسالم األولك ألن وأـ 4معػق طـف

 افتتاح األولك مقضع الـقة وفراغفا وافتتاح الثاكقة مقضع الجؿع وال يشرتط دوام

ـ ويشرتط استؿرار 5 العذر إلك فراغ الثاكقة يف جؿع الؿطر وكحقه بخالف غقره

 العذر إلك فراغ الثاكقة يف غقر الؿطر.

 ٦ني:بؿٝ ٜٚبطٌ اؾُع

براتبة يصؾقفا بقـ الؿجؿقطتقـ ألكف فرق بقـفؿا بصالة فتبطؾ كؿا لق قضك  ـ 1

وإن اكؼطع السػر يف األولك بطؾ الجؿع ـ 2فائتة وإن تؽؾؿ بؽؾؿة أو كؾؿتقـ جاز 

يف الثاكقة يتؿفا كػال وتصح إن اكؼطع السػر والؼصر مطؾؼا فقتؿفا وتصح فرضا و

 .األولك فرضا
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 :١ْٝ اؾرتط ي٘ ؾططإٚإٕ مجع يف ٚقت ايثا

كقة الجؿع يف وقت األولك ألكف متك أخرها طـ ذلؽ بغقر كقة صارت قضاء ال ـ 1

جؿعا وإن لؿ يضؼ وقتفا طـ فعؾفا ألن تلخقرها إلك ما يضقؼ طـ فعؾفا حرام 

استؿرار العذر الؿبقح إلك دخقل وقت الثاكقة فنن زال العذر ـ 2 وهق يـايف الرخصة

 .وال مؼتضقف كالؿريض يربأ والؿسافر يؼدم والؿطر يـؼطعقبؾف لؿ يجز الجؿع لز

ولق صؾك األولك وحده ثؿ الثاكقة  الؿجؿقطتقـ جؿع تلخقر وال بلس بالتطقع بقـ

  .إماما أو ملمقما أو صالة ما خؾػ إمامقـ أو مـ لؿ يجؿع صح

 فصو يف صالج اخل٘ف

  .ئزةوصالة الخقف صحت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بصػات كؾفا جا

 صال٠ اـٛف هلا ؾططإ:

مع خقف هجقمفؿ طؾك ـ 2أن يؽقن العدو مباح الؼتال سػرا كان أو حضرا ـ 1

  .الؿسؾؿقـ
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 ايصؿ١ األٚىل: 

صائػة صػت معف وصائػة وقػت وجاه العدو فصؾك بالتل معف ركعة ثؿ ثبت قائؿا 

ؾك وأتؿقا ألكػسفؿ ثؿ اكصرفقا وصػقا وجاه العدو وجاءت الطائػة األخرى فص

 .هبؿ الركعة التل بؼقت مـ صالتف ثؿ ثبت جالسا وأتؿقا ألكػسفؿ ثؿ سؾؿ هبؿ

وإذا اشتد الخقف صؾقا رجاال وركباكا لؾؼبؾة وغقرها يقمئقن صاقتفؿ وكذا حالة 

هرب مباح مـ طدو أو سقؾ أو كحقه أو خقف فقت طدو يطؾبف أو وقت وققف 

 .بعرفة

 :ٜٚػترب 

يدفع بف طـ كػسف وال يثؼؾف كسقػ  الح مان يحؿؾ معف يف صالتف مـ السـ أ1

 ة.ويجقز حؿؾ سالح كجس يف هذه الحالة لؾحاجة بال إطادـ 2 كسؽقـ وكحقه

  تاب صالج اجلَؼح 

سؿقت بذلؽ لجؿعفا الخؾؼ الؽثقر ويقمفا أفضؾ أيام األسبقع وصالة الجؿعة 

مستؼؾة وهل أفضؾ مـ الظفر وفرض الققت فؾق صؾك الظفر أهؾ بؾد مع بؼقة 

 .وقت الجؿعة لؿ تصح وتمخر فائتة لخقف فقهتا والظفر بدل طـفا إذا فاتت
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 أقػاّ ايٓاؽ يف يعّٚ اؾُع١ ةثالةث١:

ـ مـ ال تؾزمف الجؿعة ال 3ـ  مـ تؾزمف الجؿعة بغقره 2ـ مـ تؾزمف الجؿعة بـػسف 1

 بـػسف وال بغقره.

 ايصٟ تًعَ٘ اؾُع١ بٓؿػ٘, ٖٚٛ َٔ تٛؾطت ؾٝ٘ ايؿطٚط ايػبع١:

ـ ويؾزمف 4ـ ويصح أن يخطب فقفا 3ـ  يصح أن يمم فقفا 2سب مـ العدد ـ يح1

 السعل إلقفا.

 ايصٟ ال تًعَ٘ اؾُع١ بٓؿػ٘ ٚتًعَ٘ بػريٙ:

وأقام ما ـ 3أو كان سػره فقق فرسخ ودون الؿسافة ـ 2إن كان طاصقا بسػره ـ 1

 .يؿـع الؼصر ولؿ يـق استقطاكا لزمتف بغقره

 ٚذهُ٘:

 ـ ولؿ يصح أن يخطب فقفا.3ـ  ولؿ يجز أن يمم فقفا 2ـ ال يحسب مـ العدد 1

 ايصٟ ال تًعَ٘ اؾُع١ ال بٓؿػ٘ ٚال بػريٙ مخػ١:

 .وصبلـ 5ـ  وخـثك 4و امرأة ـ 3مؿؾقك  طبدـ2ـ المسافز سفز قصز 1
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  بٓؿػ٘ غبع١: اؾُع١ ٘تًعَؾطٚط َٔ  

مع ذكر ذكره ابـ الؿـذر إجؿاطا ألن الؿرأة لقست مـ أهؾ الحضقر يف مجاـ 1

وكذا الؿبعض، وطـف تجب طؾك  حر ألن العبد محبقس طؾك سقدهـ 2الرجال 

مسؾؿ ألن اإلسالم والعؼؾ شرصان ـ 5ـ بالغ 4ـ طاقؾ 3العبد، وهل مـ الؿػردات 

مستقصـ ببـاء معتاد ولق كان فراسخ مـ حجر أو ـ 6 لؾتؽؾقػ وصحة العبادة

حد ولق تػرق البـاء حقث البـاء وا يرتحؾ طـف شتاء وال صقػا اسؿ قصب وكحقه ال

لقس بقـف وبقـ الؿسجد  إذا كان خارجا طـ الؿصر أكثر مـ ـ 7 شؿؾف اسؿ واحد

 .فرسخ تؼريبا

 ؾإشا نإ بٝٓ٘ ٚبني املػحس ؾطغذ:

 .ولؿ يجز أن يمم فقفاـ 3تـعؼد بف  والـ 2 تؾزمف بغقره كؿـ بخقام وكحقهاـ 1

 ضابط:

فا قرب أو بعد سؿع الـداء أو لؿ وأما مـ كان يف البؾد فقجب طؾقف السعل إلق

 .القاحد يسؿعف ألن البؾد كالشلء



 

 

242 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ١ ع٢ً ةثالةث١:ٚال ػب اؾُع

تؾزمف بـػسف ال تؾزمف بغقره فنن كان طاصقا  طؾك مسافر سػر قصر وكؿا الـ 1

بسػره أو كان سػره فقق فرسخ ودون الؿسافة وأقام ما يؿـع الؼصر ولؿ يـق 

وال خـثك  وامرأة ـ 3 ب الجؿعة طؾك طبد ومبعضوال تجـ 2 استقطاكا لزمتف بغقره

 .يعؾؿ كقكف رجال ألكف ال

 :َٚٔ ذضطٖا َِٓٗ

ولؿ تـعؼد بف ألكف لقس مـ أهؾ القجقب ـ 2أجزأتف ألن إسؼاصفا طـفؿ تخػقػ ـ 1

 .ولؿ يصح أن يمم فقفا لئال يصقر التابع متبقطاـ 3وإكؿا صحت مـف تبعا 

 :فَٚٔ غكطت عٓ٘ يعصض غري غؿط نُطض ٚخٛ

وجاز أن يمم فقفا ألن سؼقصفا ـ 3واكعؼدت بف ـ 2ا إذا حضرهـ وجبت طؾقف 1 

 .لؿشؼة السعل وقد زالت

اإلمام قبؾ أن  ومـ صؾك الظفر وهق مؿـ يجب طؾقف حضقر الجؿعة قبؾ صالة

تؼام الجؿعة أو مع الشؽ فقف لؿ تصح ضفره ألكف صؾك مالؿ يخاصب بف وترك ما 
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لجؿعة سعك إلقفا ألهنا فرضف وإال اكتظر حتك يتقؼـ خقصب بف وإذا ضـ أكف يدرك ا 

 .أهنؿ صؾقا الجؿعة فقصؾل الظفر

تجب طؾقف الجؿعة لؿرض وكحقه فقصؾل الظفر ولق زال  وتصح الظفر مؿـ ال

 .طذره قبؾ تجؿقع اإلمام إال الصبل إذا بؾغ

 :ٚاألؾضٌ

تؾػ وحضقرها لؿـ اخـ 2تلخقر الظفر حتك يصؾل اإلمام الجؿعة ـ لؾؿعذور 1

 .وكدب تصديؼ بديـار أو كصػف لتاركفا بال طذرـ 3يف وجقهبا طؾقف كعبد أفضؾ 

 :ٚال جيٛظ ملٔ تًعَ٘ اؾُع١

أما السػر وـ 2إن لؿ يخػ فقت رفؼتف فا السػر يف يقمفا بعد الزوال حتك يصؾقـ 1

، وأما إذا كان سقليت هبا يف صريؼف فال قبؾ الزوال يؽره إن لؿ يلت هبا يف صريؼف

  .يؽره
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 فصو يف شسٗغ صحح اجلَؼح
 ٚعٓ٘ ٜؿرتط إشٕ اإلَاّ: ٜؿرتط يصر١ اؾُع١ أضبع١ ؾطٚط  يٝؼ َٓٗا إشٕ اإلَاّ

 ـ تؼدم خطبتقـ.4ـ االستقطان 3ـ حضقر العدد 2ـ الققت 1 

الققت ألهنا صالة مػروضة فاشرتط لفا الققت كبؼقة الصؾقات فال تصح قبؾ ـ 1

وآخره آخر  دع وأولف أول وقت صالة العقدالققت وال بعده إجؿاطا قالف يف الؿب

وقت صالة الظفر بال خالف قالف يف الؿبدع وفعؾفا بعد الزوال أفضؾ فنن خرج 

وقتفا قبؾ أن يؽربوا لإلحرام بالجؿعة صؾقا ضفرا قال يف الشرح ال كعؾؿ فقف 

خالفا وإال بلن أحرمقا هبا يف الققت فجؿعة كسائر الصؾقات تدرك بتؽبقرة 

 الققت وال تسؼط بشؽ يف خروج الققت فنن بؼل مـ الققت قدر اإلحرام يف

حضقر أربعقـ مـ أهؾ وجقهبا ـ 2 الخطبة والتحريؿة لزمفؿ فعؾفا وإال لؿ يجز

أن يؽقكقا بؼرية ـ 3 يف الخطبة والصالة وطـف تـعؼد بثالثة واختاره تؼل الديـ

ؼاربقـ وال تصح مـ مستقصـقـ هبا مبـقة بؿا جرت بف العادة فال تتؿ مـ مؽاكقـ مت

أهؾ الخقام وبققت الشعر وكحقهؿ ألن ذلؽ لؿ يؼصد لالستقطان غالبا وكاكت 

قبائؾ العرب حقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولؿ يلمرهؿ هبا وتصح بؼرية خراب 

طزمقا طؾك إصالحفا واإلقامة هبا وتصح إقامتفا فقؿا قارب البـقان مـ الصحراء 
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ص لؿ يجز أن يممفؿ ولزمف استخالف أحدهؿ وإذا رأى اإلمام وحده العدد فـؼ 

تؾزم واحدا مـفؿ فنن كؼصقا طـ األربعقـ قبؾ إتؿامفا لؿ يتؿقها  وبالعؽس ال

جؿعة لػؼد شرصفا و استلكػقا ضفرا إن لؿ تؿؽـ إطادهتا جؿعة وإن بؼل معف 

العدد بعد اكػضاض بعضفؿ ولق مؿـ لؿ يسؿع الخطبة ولحؼقا هبؿ قبؾ كؼصفؿ 

 .أتؿقا جؿعة

 َٔ أزضى اإلَاّ ٜٓكػِ إىل قػُني:

وإن ـ 2 ومـ أحرم يف الققت وأدرك مع اإلمام مـ الجؿعة ركعة أتؿفا جؿعةـ 1

 معف أتؿفا بلن رفع اإلمام رأسف مـ الثاكقة ثؿ دخؾ ركعةأقؾ مـ مع اإلمام أدرك 

 ضفرا.

 بؿططني: ظٗطاأمتٗا  

 .وإال أتؿفا كػال ودخؾ وقتفـ 2إذا كان كقى الظفر ـ 1 

مـ أحرم مع اإلمام ثؿ زحؿ طـ السجقد لزمف السجقد طؾك ضفر إكسان أو رجؾف و

 سجد.فنن لؿ يؿؽـف فنذا زال الزحام 

 .وإن أحرم ثؿ زحؿ وأخرج طـ الصػ فصؾك فذا لؿ تصح صالتف
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تؼدم خطبتقـ وهؿا  ـ و4كقى مػارقتف وأتؿفا جؿعة يف الركعة الثاكقة وإن أخرج 

 .بدل الركعتقـ ال مـ الظفر

 طٚط صر١ اـطبتني اذس٣ عؿط:ؾ

والصالة طؾك رسقلف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ 2 حؿد اهلل بؾػظ الحؿد هللـ 1

ذكر اهلل تعالك افتؼرت إلك ذكر رسقلف كاألذان ويتعقـ  ألن كؾ طبادة افتؼرت إلك

وقراءة آية كامؾة قال أحؿد يؼرأ ما  ـ 3ال السالم وال معـك الصالة  لػظ الصالة

لف الـفاية يف شرح  666أسعد التـقخل الؿتقىف سـة ال أبق الؿعالل يشاء وق

 }أو  {ثؿ كظر  }لق قرأ آية ال تستؼؾ بؿعـك أو حؽؿ كؼقلف تعالك الفداية: 

لؿ يؽػ والؿذهب البد مـ قراءة آية ولق جـبا مع تحريؿفا فؾق قرأ ما  {مدهامتان 

ـ 4ف وسؾؿ أجزأه تضؿـ الحؿد والؿقطظة ثؿ صؾك طؾك الـبل صؾك اهلل طؾق

 .والقصقة بتؼقى اهلل طز وجؾ ألكف الؿؼصقد

 تطتٝب ايؿطٚط:

 .بالحؿد هلل ثؿ بالصالة ثؿ بالؿقطظة ثؿ الؼراءةاستحبابا ويبدأ 

 ضابط:
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ويشرتط حضقر العدد ـ 5. والبد يف كؾ واحدة مـ الخطبتقـ مـ هذه األركان 

رتط لف العدد كتؽبقرة الؿشرتط لسؿاع الؼدر القاجب ألكف ذكر اشرتط لؾصالة فاش

اإلحرام فنن كؼصقا وطادوا قبؾ فقت ركـ مـفا بـقا وإن كثر التػريؼ أو فات مـفا 

ـ 7الققت  ؾخطبتقـويشرتط لـ 6ركـ أو أحدث فتطفر استلكػ مع سعة الققت 

بحقث يسؿع العدد  الخطبتقـوالجفر بـ 8وأن يؽقن الخطقب يصؾح إماما فقفا 

ـ 11واالستقطان لؾؼدر القاجب مـفؿا ـ 16ـقة والـ 9ماكع  الؿعترب حقث ال

 :والؿقاالة

 ٚاملٛاال٠ تهٕٛ:

 . الصالةالخطبتقـ ووبقـ ـ 2الخطبتقـ  بقــ 1 

 ًدطبتني مخػ١ أَٛض:ٚال ٜؿرتط ي

الـجس ولق خطب بؿسجد الطفارة مـ وـ 2بؾ تستحب الطفارة مـ الحدثقـ ـ 1

تعؾؼ لف  بالؿسجد اللجـب األهنؿا ذكر تؼدم الصالة أشبف األذان وتحريؿ لبث 

وال أن يتقالهؿا مـ يتقلك ـ 4 وال يشرتط لفؿا سرت العقرةـ 3بقاجب العبادة 

وال ـ 5الصالتقـ  الصالة بؾ يستحب ذلؽ ألن الخطبة مـػصؾة طـ الصالة أشبفا

 .يشرتط أيضا حضقر متقلل الصالة الخطبة



 

 

248 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 اـطبتني ؾ٦ٝني: ٜٚبطٌ

 طؾك العربقة. زئ بغقر العربقة مع الؼدرةوال تجـ 2كالم محرم ولق يسقرا ـ 1

 مخػ١ عؿط: اـطبتني ٚغٓٔ

 و يصعدـ 2 وهق االرتػاع واتخاذه سـة مجؿع طؾقفا: أن يخطب طؾك مـربـ 1

طؾك تمدة إلك الدرجة التل تؾل السطح أو يخطب طؾك مقضع طال إن طدم  الؿـرب

خطب باألرض فؿـ الؿـرب ألكف يف معـاه طـ يؿقـ مستؼبؾ الؼبؾة بالؿحراب وإن 

سؾؿ طؾك مـ طـده ـ وأن ي4 وأن يسؾؿ طؾك الؿلمقمقـ إذا أقبؾ طؾقفؿـ 3 يسارهؿ

 وأن يجؾس بقـ الخطبتقــ 5فراغ األذان  ثؿ يسـ أن يجؾس إلكـ 5 خرجإذا 

يعتؿد طؾك أن وـ 8ا ؿائوأن يخطب قـ 6جؾسة خػقػة ولقس فقفا ذكر مشروع 

جف بالقسرى واألخرى بحرف الؿـرب سقػ أو ققس أو طصا قال يف الػروع ويتق

وأن يؼصد تؾؼاء وجفف وإن ـ 9 أرسؾفؿا فنن لؿ يعتؿد أمسؽ يؿقـف بشؿالف أو

وأن تؽقن ـ 11تقـ وأن  يؼصر الخطبـ 16 كره ويـحرفقن إلقف إذا خطب دبرهؿاست

وأن يدطق ـ 13 ورفع صقتف قدر إمؽاكفـ 12 مـ األولك الثاكقة أقصرالخطبة 

وأن ـ 14قن يف غقر الخطبة فػقفا أولك ويباح الدطاء لؿعقـ كف مسـأللؾؿسؾؿقـ 

 .ويـزل مسرطاـ 15 يخطب مـ صحقػة
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 َػأي١: 

طـ اإلمام وإذا غؾب الخقارج طؾك بؾد فلقامقا فقف الجؿعة جاز إتباطفؿ كصا 

 .وقال ابـ أبل مقسك يصؾل معفؿ الجؿعة ويعقدها ضفراأحؿد 

 فصو ٍناُ اجلَؼح ٗمٍفٍرٖا

يف الركعة )  ركعتان إجؿاطا حؽاه ابـ الؿـذر يسـ أن يؼرأ جفرا الجؿعة  وصالة 

األولك ب الجؿعة بعد الػاتحة ويف الركعة الثاكقة ب الؿـافؼقـ وأن يؼرأ يف فجرها 

 .{هؾ أتك  }السجدة ويف الثاكقة  {الؿ  }يف األولك 

: دالبؾ الجؿعة وكذا العقد يف أكثر مـ مقضع مـ البؾد إال لحاجة ة وتحرم إقام

وتباطد أقطاره أو بعد الجامع أو ضقؼف أو خقف فتـة فقجقز التعدد كسعة البؾد 

بحسبفا فؼط ألهنا تػعؾ يف األمصار العظقؿة يف مقاضع مـ غقر كؽقر فؽان 

 .إجؿاطا ذكره يف الؿبدع

 :صًٖٛا يف َٛضعني أٚ أنثط بال ذاج١ؾؾإٕ ؾعًٛا 

لخرت وسقاء قؾـا إذكف شرط أو فالصحقحة ما باشرها اإلمام أو أذن فقفا ولق تـ 1

فنن استقيا يف إذن أو ـ 2ال إذ يف تصحقح غقرها افتئات طؾقف وتػقيت لجؿعتف 
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حصؾ باألولك فلكقط الحؽؿ هبا ويعترب السبؼ  طدمف فالثاكقة باصؾة ألن االستغـاء

يؿؽـ تصحقحفؿا  وإن وقعتا معا وال مزية إلحداهؿا بطؾتا ألكف الـ 3باإلحرام 

أو ـ 4إحداهؿا فنن أمؽـ إطادهتؿا جؿعة فعؾقا وإال صؾقها ضفرا وال تصحقح 

جفؾت األولك مـفؿا بطؾتا ويصؾقن ضفرا الحتؿال سبؼ إحداهؿا فتصح وال تعاد 

 .وكذا لق أققؿت يف الؿصر جؿعات وجفؾ كقػ وقعتـ 5

  َػأي١:

طؿـ الجؿعة سؼقط حضقر ال وجقب د يقم الجؿعة سؼطت قوإذا وافؼ الع

دون تـعؼد بف ويجقز أن يمم فقفا كؿريض ويصؾقفا ضفرا ع اإلمام مالعقد  حضر

اإلمام فنن اجتؿع معف العدد الؿعترب أقامفا وإال صؾك ضفرا وكذا العقد هبؿا إذا 

 .طزمقا طؾك فعؾفا سؼط

 

 :١ بعس اؾُع١تبٚأقٌ ايػ١ٓ ايطا

فقصؾقفا بخالف سائر الســ يف الؿسجد ويصؾقفا  ست ركعات ركعتان وأكثرها

 لؾجؿعة قبؾفا. سـة راتبة وال، بقتف يف
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 :ٜٚػٔ ؾصٌ بني ؾطض ٚغ١ٓ 

 .أو اكتؼال مـ مقضعفـ 2بؽالم ـ 1

 ايػٓٔ ّٜٛ اؾُع١ أضبع١ عؿط:

ـ 2أفضؾ  لفا طـد مضلالغسؾ وأفضؾ أن يغتسؾ لفا يف يقمفا وطـ جؿاع ـ 1

 يعتؿأن وـ 5وأفضؾفا البقاض  و أن يؾبس أحسـ ثقابفـ 4 وتطقبـ 3ويسـ  تـظقػ 

 مستؼبؾ الؼبؾةـ 9 وأن يدكق مـ اإلمامـ 8 ماشقا وأن يبؽر إلقفاـ 7 يرتديأن وـ 6

، و أن يؼرأ سقرة الؽفػ يف يقمفاـ 11والؼراءة  يشتغؾ بالصالة والذكرأن وـ 16

وأن يؽثر ـ 12 اقتصر طؾقف األكثر وزاد بعضفؿ ولقؾتفا كؿا يف اإلقـاع دون الؿـتفك

و أن يؽثر الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل ـ 13 جابةالدطاء رجاء أن يصادف ساطة اإل

 .وكذا لقؾتفاـ 14 طؾقف وسؾؿ

 ةثالةث١: إال ٜتدط٢ ضقاب ايٓاؽحيطّ إٔ ٚ

ـ 3 الؿمذنلعبد الؼادر الجقالين  وألحؼ بف يف الغـقةـ 2اإلمام فال يؽره لؾحاجة ـ 1 

 يصؾ إلقفا إال بف فقتخطك ألهنؿ أسؼطقا حؼ أو يؽقن التخطل إلك فرجة  ال

 .أكػسفؿ بتلخرهؿ
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 :ٚذطّ إٔ ٜكِٝ غريٙ  ٚيٛ عبسٙ أٚ ٚيسٙ ايهبري ؾٝحًؼ َهاْ٘ إال

وكذا لق جؾس ـ 3ومـ قدم صاحبا لف فجؾس يف مقضع يحػظف لف ـ 2الصغقر ـ 1

 .يف الشرح ألن الـائب يؼقم باختقارهابـ أبل طؿر لحػظف بدون إذكف قال 

 :يهٔ

أو استؼبؾ الؿصؾقـ يف مؽان ضقؼ ـ 3أو صريؼ الؿارة ـ 2إن جؾس مؽان اإلمام ـ 1

 .أققؿ قالف يف الؿعالل

 .قبقلف ولقس لغقر الؿمثر سبؼفيؽره ال ، ووكره إيثاره غقره بؿؽاكف الػاضؾ

ألكف ال  وحرم رفع مصؾك مػروش ألكف كالـائب طـف مالؿ تحضر الصالة فقرفعف

إلقف  حرمة لف بـػسف وال يصؾك طؾقف ومـ قام مـ مقضعف لعارض لحؼف ثؿ طاد

 .ولؿ يؼقده األكثر بالعقد قريبا، قريبا ففق أحؼ بف

 عث:

 ققلف وحرم رفع مصؾك مػروش، ويف وجف لف رفعف اختاره تؼل الديـ.
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 ضابط: 

ومـ دخؾ الؿسجد واإلمام يخطب لؿ يجؾس ولق كان وقت هنل حتك يصؾل 

 .فنن جؾس قام فلتك هبؿا ما لؿ يطؾ الػصؾ، ركعتقـ يقجز فقفؿا

 مخػ١: املػحس ملٔ زخً٘ غري ٚقت ْٗٞ إالؾتػٔ ؼ١ٝ 

أو ـ 3لصالة طقد  الؿسجد وداخؾـ 2 فال تستحب لف تحقة الؿسجد الخطقبـ 1

وداخؾ الؿسجد الحرام ألن تحقتف ـ 5ـ وققؿ الؿسجد 4بعد شروع يف إقامة 

 لؿـ صاف فؼط. الطقاف

 :إال ٚال جيٛظ ايهالّ ٚاإلَاّ خيطب إشا نإ َٓ٘ عٝث ٜػُع٘

ويجب لتحذير  أو لؿـ يؽؾؿف لؿصؾحةـ 2م فال يحرم طؾقف الؽالم لإلماـ 1

وإذا سؽت ـ 5وبعدها  ـ 4يجقز الؽالم قبؾ الخطبة ـ و3 الضرير وغافؾ طـ هؾؽة

ولف الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ 7 أو شرع يف الدطاءـ 6بقـ الخطبتقـ 

وحؿده خػقة إذا ـ 16ف وتلمقـ طؾقـ 9كدطاء ـ 8إذا سؿعفا مـ الخطقب وتسـ سرا 

 .وتشؿقت طاصسـ 12ورد سالم ـ 11ططس 

 ضابط:
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 .تسؽقت متؽؾؿ بنشارة، ويباح وإشارة أخرس إذا ففؿت كؽالم

 ؾ٦ٝني: ٜٚهطٙ

جاز ن لؿ يسؿع الخطبة وإالخطبة،  والشرب حال الخطبة إن سؿعـ 2العبث ـ 1

  اإلمام أحؿد. كص طؾقف

 تاب صالج اىؼٍدٌِ

 

 .ؽرر ألوقاتف أو تػاؤال وجؿعف أطقادسؿل بف ألكف يعقد ويت

وصالة العقديـ فرض كػاية  إذا تركفا أهؾ بؾد قاتؾفؿ اإلمام ألهنا مـ أطالم 

 .الديـ الظاهرة

 :ٚقت ايصال٠

وآخر وقتفا زوال الشؿس فنن لؿ يعؾؿ بالعقد إال  بعد  وأول وقتفا كصالة الضحك

 .مؽان الصالة الزوال  صؾقا مـ الغد قضاء



  

 

255 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ّٛ ايعٝس إذس٣ عؿط:ايػٓٔ يف ٜ 

و يسـ تؼديؿ صالة األضحك ـ 2وتسـ صالة العقد يف صحراء قريبة طرفا ـ 1

يسـ أكؾف قبؾ الخروج لصالة الػطر وأفضؾ طؾك ـ و3وطؽسف الػطر  فقمخرها  

يسـ االمساك يف األضحك و ـ 6والصدقة ـ 5والتقسعة طؾك األهؾ ـ 4 تؿرات وترا

ويسـ تبؽقر ملمقم ـ 7واألولك مـ كبدهاإن ضحك حتك يصؾل لقلكؾ مـ أضحقتف 

بعد صالة ـ 9 ماشقاـ 8إلقفا لقحصؾ لف الدكق مـ اإلمام واكتظار الصالة فقؽثر ثقابف 

ـ 11ويسـ تلخر إمام إلك وقت الصالة  وألن اإلمام يـتظر وال يـتظر ـ 16الصبح 

الؿعتؽػ فقخرج يف ثقاب : ويخرج طؾك أحسـ هقئة البسا أجؿؾ ثقابف إال

 .افف ألكف أثر طبادة فاستحب بؼاؤهاطتؽ

 :ٚتهطٙ صال٠ ايعٝس

ويستحب لإلمام أن يستخؾػ مـ يصؾل  يف الجامع بال طذر إال بؿؽة الؿشرفة

ولفؿ فعؾفا قبؾ اإلمام وبعده وأيفؿا  ؾضعػةالؿسجد ويخطب ل بضعػة الـاس يف

 . وجازت التضحقةالؽػاية سبؼ سؼط بف فرض 
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 :صر١ صال٠ ايعٝسيٚؾطط 

 .كالجؿعةإذن اإلمام وطدد الجؿعة ال إذن اإلمام فال يشرتط ـ 2طان استقـ 1

 عث:

قال  ، هذا الؿذهبوكذا الجؿعة ويسـ إذا غدا مـ صريؼ أن يرجع مـ صريؼ آخر

وقال يف الؿبدع ، هذا وجف يف شرح الؿـتفك وال يؿتـع ذلؽ أيضا يف غقر الجؿعة

 ، هذا وجف.بف غقره الظاهر أن الؿخالػة فقف شرطت لؿعـك خاص فال يؾتحؼ

 صؿ١ صال٠ ايعٝس:

فؾق قدم الخطبة لؿ يعتد هبا يؽرب يف األولك بعد  ويصؾقفا ركعتقـ قبؾ الخطبة

تؽبقرة اإلحرام و االستػتاح وقبؾ التعقذ والؼراءة ستا زوائد ويف الركعة الثاكقة قبؾ 

كبقرا الؼراءة خؿسا يرفع يديف مع كؾ تؽبقرة ويؼقل بقـ كؾ تؽبقرتقـ اهلل أكرب 

والحؿد هلل كثقرا وسبحان اهلل وبحؿده بؽرة وأصقال وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد 

وإن أحب قال غقر ذلؽ ألن الغرض الذكر  الـبل األمل وآلف وسؾؿ تسؾقؿا كثقرا 

بعد التؽبقر وإذا شؽ يف طدد التؽبقر بـك طؾك يؼقـ وإذا كسل التؽبقر حتك قرأ 

اإلمام راكعا أحرم ثؿ ركع وال يشتغؾ سؼط ألكف سـة فات محؾفا وإن أدرك 
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بؼضاء التؽبقر وإن أدركف قائؿا بعد فراغف مـ التؽبقر لؿ يؼضف وكذا إن أدركف يف  

أثـائف سؼط ما فات ثؿ يؼرأ جفرا يف الركعة األولك بعد الػاتحة بسبح وبالغاشقة يف 

 الثاكقة فنذا سؾؿ مـ الصالة خطب خطبتقـ كخطبة الجؿعة يف أحؽامفا حتك يف

الؽالم إال يف التؽبقر مع الخاصب يستػتح األولك بتسع تؽبقرات قائؿا كسؼا 

ويبقـ لفؿ ما  والثاكقة بسبع  تؽبقرات يحثفؿ يف خطبة الػطر طؾك الصدقة

يخرجقن جـسا وقدرا والقجقب والققت ويرغبفؿ يف خطبة األضحك يف 

 .األضحقة ويبقـ لفؿ حؽؿفا

 ايػٓٔ:

والذكر بقـ التؽبقرات سـة وال يسـ بعد التؽبقرة ـ 2التؽبقرات الزوائد  سـة ـ 1

والخطبتان سـة  والسـة لؿـ حضر العقد مـ الـساء ـ 3األخقرة يف الركعتقـ 

 .وأن يـػردن بؿقطظة إذا لؿ يسؿعـ خطبة الرجالـ 4حضقر الخطبة 

 :ٜٚهطٙ

 وبعدها يف مقضعفا قبؾ مػارقتفـ 3وقضاء فائتة قبؾ صالة العقد ـ 2التـػؾ ـ 1

ويسـ لؿـ فاتتف صالة العقد أو فاتف بعضفا قضاؤها يف يقمفا قبؾ الزوال أو بعده 

 .طؾك صػتفا
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 فصو يف أحناً اىرنثري
 ايتهبري ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ التؽبقر الؿؼقد.2ـ التؽبقر الؿطؾؼ 1 

بالتؽبقر جفر والدبار الصؾقات وإضفاره للؿ يؼقد ب الذي: ويسـ التؽبقر الؿطؾؼ

 الخـثك فال يجفرون بف.و كثك: األغقر

 يف َٛضعني: ٜٚػٔ ايتهبري املطًل

يف لقؾتل العقديـ يف البققت واألسقاق والؿساجد وغقرها ويجفر بف يف الخروج ـ 1

و يسـ ـ 2 والتؽبقر يف طقد فطر آكد، إلك الؿصؾك إلك فراغ اإلمام مـ خطبتف

خالفا لؾؿقفؼ ، التؽبقر الؿطؾؼ يف كؾ طشر ذي الحجة ولق لؿ ير هبقؿة األكعام

 والشارح فنهنؿ يؼقلقن يؽرب إذا رأى هبقؿة األكعام.

 ؾطٚط ايتهبري املكٝس ةثالةث١:

 ـ يف جؿاطة.3ـ طؼب الػريضة 2ـ يف طقد األضحك 1
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يؽرب  الوويسـ التؽبقر الؿؼقد طؼب كؾ فريضة يف جؿاطة يف األضحك ال يف فطر  

إلك الؿلمقمقـ ثؿ فقؾتػت اإلمام وطـف يؽرب ولق صؾك وحده،  إذا صؾك وحده

 .يؽرب

 ابتسا٤ ايتهبري املكٝس:

ولؾؿحرم مـ صالة الظفر يقم الـحر إلك طصر آخر أيام  مـ صالة الػجر يقم طرفة

لؾؿرأة وتليت بف  :إال التشريؼ ألكف قبؾ ذلؽ مشغقل بالتؾبقة والجفر بف مسـقن

 .كالذكر طؼب الصالة قدمف يف الؿبدع

 ْػٝإ ايتهبري:

وإن ـ 2 ة مـ طامف فؼضاها فقفا جؿاطة كرب لبؼاء وقت التؽبقروإذا فاتتف صالـ 1

مالؿ يحدث أو يخرج وكرب كسل التؽبقر قضاه مؽاكف فنن قام أو ذهب طاد فجؾس 

ويؽرب الؿلمقم إذا كسقف ـ 3مـ الؿسجد  أو يطؾ الػصؾ ألكف سـة فات محؾفا 

 .اإلمام والؿسبقق إذا قضك كالذكر والدطاء
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 كٝس يف ةثالةث١ َٛاضع:امل ٚال ٜػٔ ايتهبري

وال ـ 3طؼب كافؾة  والـ 2طؼب صالة طقد ألن األثر إكؿا جاء يف الؿؽتقبات ـ 1

 .فريضة صالة مـػردا

 :ايتهبري ؾؿعا ١ٚصؿ 

اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلف إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد ويجزئ مرة واحدة 

بلس بؼقلف لغقره تؼبؾ اهلل مـا ومـؽ وال ، وإن زاد فال بلس وإن كرره ثالثا فحسـ

 .بالتعريػ طشقة طرفة باألمصار ألكف دطاء وذكر وأول بلس كالجقاب وال

 ٚايتعطٜـ: 

هق اجتؿاع الـاس يف الؿساجد يف هنار طرفة لؾدطاء والذكر حتك تغرب الشؿس 

مضاهة ألهؾ طرفة، هذا الؿذهب، وأول مـ فعؾف ابـ طباس وطؿرو ابـ حريث 

ال الؿرداوي: ولؿ يرى الشقخ تؼل الديـ بغقر طرفة وأكف ال كزاع فقف ولؿ يثبت ق

 بقـ العؾؿاء وأكف مـؽر وفاطؾف ضال. 

 تاب صالج اىنع٘ف
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 أغباب صال٠ ايهػٛف: 

 ـ الزلزلة.3ـ خسقف الؼؿر 2ـ كسقف الشؿس 1

  .هق ذهاب ضقء الشؿس أو الؼؿر أو بعضفالؽسقف: 

وفرادى  كسائر الـقافؾ إذا كسػ  تسـ صالة الؽسقف جؿاطة ويف جامع أفضؾ

أحد الـقربـ الشؿس والؼؿر ووقتفا مـ ابتدائف إلك التجؾل وال تؼضك كاستسؼاء 

بعد  وتحقة مسجد فقصؾل ركعتقـ ويسـ الغسؾ لفا ويؼرأ يف األولك جفرا ولق

الػاتحة سقرة صقيؾة مـ غقر تعقـ ثؿ يركع ركقطا صقيال مـ غقر تؼدير ثؿ يرفع 

يؼقل ربـا ولؽ الحؿد بعد اطتدالف واهلل لؿـ حؿده يف رفعف  رأسف ويؼقل سؿع

كغقرها ثؿ يؼرأ الػاتحة وسقرة صقيؾة دون األولك ثؿ يركع فقطقؾ الركقع وهق 

دون األول ثؿ يرفع فقسؿع ويحؿد كؿا تؼدم وال يطقؾ ثؿ يسجد سجدتقـ 

ة  صقيؾتقـ وال يطقؾ الجؾقس بقـ السجدتقـ ثؿ يصؾل الركعة الثاكقة كالركع

فقفا ثؿ يتشفد ويسؾؿ لػعؾف طؾقف الصالة  األولك لؽـ دوهنا يف كؾ ما يػعؾ

وال يشرع لفا خطبة ألكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمر هبا دون الخطبة وال  والسالم

تعاد إن فرغت قبؾ التجؾل بؾ يدطق ويذكر كؿا لق كان وقت هنل فنن تجؾك 

اسػة أو صؾعت الشؿس أو الصالة أتؿفا خػقػة وإن غابت الشؿس ك الؽسقف يف



 

 

262 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

صؾع الػجر والؼؿر خاسػ لؿ يصؾ ألكف ذهب وقت االكتػاع هبؿا ويعؿؾ باألصؾ 

وأما الزلزلة وهل رجػة  يف بؼائف وذهابف أو كاكت آية طذاب غقر الزلزلة لؿ يصؾ

وإن أتك  مصؾل الؽسقف  دامت األرض واضطراهبا وطدم سؽقهنا فقصؾل لفا إن

أو أربع أو خؿس جاز وما بعد األول سـة ال تدرك بف يف كؾ ركعة بثالث ركقطات 

الركعة ويصح فعؾفا كـافؾة وتؼدم جـازة طؾك كسقف وطؾك جؿعة وطقد أمـ 

فقهتؿا وتؼدم تراويح طؾك كسقف إن تعذر فعؾفؿا ويتصقر كسقف الشؿس 

 .والؼؿر يف كؾ وقت واهلل طؾك كؾ شلء قدير فنن وقع بعرفة صؾك ثؿ دفع

 اءتاب صالج االظرعق

الدطاء بطؾب السؼقا طؾك صػة مخصقصة أي صالة ألجؾ صؾب االستسؼاء: 

 .السؼقا

 أغباب صال٠ االغتػكا٤:

وقحط أي ـ 2 إذا أجدبت األرض أي أمحؾت والجدب كؼقض الخصبـ 1

 .وكذا إذا أضرهؿ غقر ماء طققن أو أهنارـ 3احتبس الؿطر وضر ذلؽ 

 .صؾقها جؿاطة وفرادى
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 .ة ممكدةسـ حؽؿ صالة االستسؼاء:  

واألفضؾ جؿاطة حتك بسػر ولق كان الؼحط يف غقر أرضفؿ وال استسؼاء  

الكؼطاع مطر طـ أرض غقر مسؽقكة وال مسؾقكة لعدم الضرر وصػتفا يف 

مقضعفا وأحؽامفا كصالة طقد فتسـ يف الصحراء ويصؾل ركعتقـ يؽرب يف 

رأ يف األولك بسبح ويؼ األولك ستا زوائد ويف الثاكقة خؿسا مـ غقر أذان وال إقامة

 .ويف الثاكقة ب الغاشقة وتػعؾ وقت صالة العقد

 :ٚإشا أضاز اإلَاّ اـطٚد هلا

وأمرهؿ  ـ 2وطظ الـاس أي ذكرهؿ بؿا يؾقـ قؾقهبؿ مـ الثقاب والعؼاب ـ 1

والخروج مـ الؿظالؿ بردها إلك مستحؼقفا ألن ـ 3بالتقبة مـ الؿعاصل 

وأمرهؿ برتك التشاحـ مـ ـ 4كات الؿعاصل سبب الؼحط والتؼقى سبب الرب

ـ 4 الشحـاء وهل العداوة ألهنا تحؿؾ طؾك الؿعصقة والبفت وتؿـع كزول الخقر

وأمرهؿ بالصدقة  ألهنا متضؿـة ـ 5 وأمرهؿ  بالصقام ألكف وسقؾة إلك كزول الغل

ويعدهؿ  أي يعقـ لفؿ يقما يخرجقن فقف لقتفقئقا لؾخروج طؾك الصػة ـ 6لؾرحؿة 

وتؼؾقؿ األضػار ـ 6وإزالة الروائح الؽريفة ـ 8ويتـظػ لفا بالغسؾ  ـ7الؿسـقكة 

لئال يمذي وال يتطقب ألكف يقم استؽاكة وخضقع ويخرج اإلمام كغقره متقاضعا 
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ومعف أهؾ  متخشعا أي خاضعا متذلال مـ الذل وهق الفقان متضرطا أي مستؽقـا

ؿقزون ألهنؿ ال الديـ والصالح والشققخ  ألكف أسرع إلجابتفؿ والصبقان الؿ

الصالحقـ وإن دطاء ذكقب لفؿ وأبقح خروج صػؾ وطجقز وهبقؿة والتقسؾ ب

ال إن اكػردوا بققم لئال يتػؼ كزول  خرج أهؾ الذمة مـػرديـ طـ الؿسؾؿقـ بؿؽان 

أطظؿ لػتـتفؿ وربؿا افتتـ هبؿ غقرهؿ لؿ  غقث يقم خروجفؿ وحدهؿ فقؽقن

 .رزقيؿـعقا أي أهؾ الذمة ألكف خروج لطؾب ال

 صؿ١ صال٠ االغتػكا٤:

فقصؾل هبؿ ركعتقـ كالعقد لؿا تؼدم ثؿ يخطب خطبة واحدة ويخطب طؾك مـرب 

ويجؾس لالسرتاحة ذكره األكثر كالعقد يف األحؽام والـاس جؾقس قالف يف 

ويؽثر فقفا االستغػار وقراءة اآليات التل  الؿبدع يػتتحفا بالتؽبقر كخطبة العقد 

الؿحرر و الػروع ويؽثر فقفا الدطاء والصالة طؾك الـبل  قال يف فقفا األمر بف 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ألن ذلؽ معقكة طؾك اإلجابة ويرفع يديف استحبابا يف الدطاء

فقدطق بدطاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  تلسقا بف و مـف  وضفقرهؿا كحق السؿاء 

الؾفؿ اسؼـا الغقث وال غدقا مجؾال سحا طاما صبؼا دائؿا  الؾفؿ اسؼـا غقثا مغقثا

تجعؾـا مع الؼاكطقـ الؾفؿ سقؼا رحؿة ال سقؼا طذاب وال بالء وال هدم وال غرق 
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بالعباد والبالد مـ الألواء والجفد والضـؽ ما ال كشؽقه إال إلقؽ الؾفؿ  الؾفؿ إن 

أكبت لـا الزرع وأدر لـا الضرع واسؼـا مـ بركات السؿاء وأكزل طؾقـا مـ بركاتؽ 

ع طـا الجقع والجفد والعري واكشػ طـا مـ البالء ما ال يؽشػف أحد الؾفؿ ارف

غقرك الؾفؿ إكا كستغػرك إكؽ كـت غػارا فلرسؾ السؿاء طؾقـا مدرارا ويسـ أن 

يستؼبؾ الؼبؾة يف أثـاء الخطبة ويحقل رداءه فقجعؾ األيؿـ طؾك األيسر واأليسر 

ع ثقاهبؿ ويدطق سرا طؾك األيؿـ ويػعؾ الـاس كذلؽ ويرتكقكف حتك يـزطقه م

فقؼقل الؾفؿ إكؽ أمرتـا بدطائؽ ووطدتـا إجابتؽ وقد دطقكاك كؿا أمرتـا 

فاستجب لـا كؿا وطدتـا فنن سؼقا وإال طادوا ثاكقا وثالثا وإن سؼقا قبؾ خروجفؿ 

شؽروا اهلل وسللقه الؿزيد مـ فضؾف وال يصؾقن إال أن يؽقكقا تلهبقا لؾخروج 

كف الؿزيد مـ فضؾف ويـادي لفا الصالة جامعة فقصؾقهنا شؽرا هلل ويسللق

كالؽسقف والعقد بخالف جـازة وتراويح واألول مـصقب طؾك اإلغراء والثاين 

طؾك الحال ويف الرطاية يرفعفؿا ويـصبفؿا ولقس مـ شروصفا إذن اإلمام 

 .كالعقديـ وغقرهؿا
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 :ٜٚػٔ

ـ 5ويتقضل ـ 4 وثقابف لقصقبفاـ 3وإخراج رحؾف ـ 2أن يؼػ يف أول الؿطر ـ 1

وإذا زادت الؿقاه وخقػ مـفا سـ ـ 6زيادة الـقؾ وكحقه  ويغتسؾ ويف معـاه ابتداء

أن يؼقل الؾفؿ حقالقـا وال طؾقـا فالؾفؿ طؾك الظراب  واآلكام (وبطقن األدوية 

واطػ طـا واغػر لـا  } {ربـا وال تحؿؾـا ما ال صاقة لـا بف  }ومـابت الشجر

ويستحب أن يؼقل مطركا  {كا طؾك الؼقم الؽافريـ وارحؿـا أكت مقالكا فاكصر

بػضؾ اهلل ورحؿتف ويحرم بـقء كذا ويباح يف كقاء كذا وإضافة الؿطر إلك الـقاء 

 .دون اهلل كػر إجؿاطا قالف يف الؿبدع

 مراب اجلْائص
 اؾٓاظ٠: 

فنن لؿ يؽـ طؾقف مقت فال يؼال كعش ـ 2اسؿ لؾؿقت أو لؾـعش الذي طؾقف مقت ـ 1

 .ازه بال سريروال جـ

  :ٜٚػٔ

  ؾؿقت.واالستعداد لـ 2اإلكثار مـ ذكر الؿقت  ـ 1
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 ًُٛت ٜهٕٛ:ٚاالغتعساز ي 

 ـ اإلكثار مـ الطاطات.3ـ الؿبادرة بالتقبة 2ـ بتذكر الؿقت 1

 :ٜٚهطٙ

ـ 4ويؽره أن يستطب مسؾؿ ذمقا لغقر ضرورة ـ 3وتؿـل الؿقت ـ 2األكقـ ـ 1

  .مػرداتف الؿباحة أن يلخذ مـف دواء لؿ يبقـ لفيؽره و

 أذهاّ ايتساٟٚ:

ويحرم بؿحرم ملكقل وغقره مـ صقت ـ 2ويباح التداوي بؿباح وتركف أفضؾ ـ 1

، وققؾ يجقز ببقل ما يمكؾ مؾفاة وغقره ويجقز ببقل إبؾ فؼط قالف يف الؿبدع

 .مطؾؼا لحؿف

 :غبع١ أؾٝا٤ ٜٚػٔ

ويلخذ ـ 3أو طشقا والسمال طـ حالف ويغب هبا وتؽقن بؽرة ـ 2طقادة الؿريض ـ 1

ويدطق لف ـ 5يرد شقئا  ويؼقل ال بلس صفقرا إن شاء اهلل تعالك فنن ذلؽ الـ 4بقده 
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ويسـ  تذكقره التقبة ألهنا واجبة طؾك كؾ حال وهق أحقج إلقفا مـ ـ 6بؿا ورد 

 .القصقةتذكقره يسـ وـ 7غقره  

 :غت١ أَٛض ٚإشا ْعٍ ب٘ املًو يكبض ضٚذ٘ غٔ

شػتقف بؼطـة  يةوتـدـ 2أتؼاهؿ لربف ببؾ حؾؼف بؿاء أو شراب تعاهد أرفؼ أهؾف وـ 1

وتؾؼقـف ال إلف ـ 3ألن ذلؽ يطػئ ما كزل بف مـ الشدة وتسفؾ طؾقف الـطؼ بالشفادة 

مرة ولؿ يزد طؾك ثالث لئال يضجره إال أن يتؽؾؿ بعده فقعقد تؾؼقـف إلك  إال اهلل

أي بؾطػ ومداراة ألكف برفؼ  ثالث لقؽقن آخر كالمف ال إلف إال اهلل ويؽقن

ألكف  يس والؼرآن الحؽقؿ  ويؼرأ طـده سقرةـ 4مطؾقب يف كؾ مقضع ففـا أولك 

وطؾك  ويقجفف إلك الؼبؾةـ 6الػاتحة سقرة ويؼرأ طـده ـ 5يسفؾ خروج الروح 

جـبف األيؿـ أفضؾ إن كان الؿؽان واسعا وإال فعؾك ضفره مستؾؼقا ورجاله إلك 

 مطؾؼا واختاره األكثر وطؾقف العؿؾ قالف يف الؽشاف وطـف طؾك ضفره أفضؾ الؼبؾة

 .ويرفع رأسف قؾقال لقصقر وجفف إلك الؼبؾةـ 7

 :ؾإشا َات غٔ

 طؾقف وسؾؿ ويؼقل بسؿ اهلل وطؾك وفاة رسقل اهلل صؾك اهللـ 2 تغؿقضفـ 1

 مـ حائض وجـبالتغؿقض وكره  ذات الؿحرم ضفويغؿض ذات محرم وتغؿ
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ـ 4وشد لحققف لئال يدخؾف الفقام ـ 3 ثؾفا أو صبلوأن يؼرباه ويغؿض األكثك م 

قرد ذراطقف إلك طضديف ثؿ يردهؿا إلك جـبف ثؿ فلقسفؾ تغسقؾف  وتؾققـ مػاصؾف

يردهؿا ويرد ساققف إلك فخديف وهؿا إلك بطـف ثؿ يردهؿا ويؽقن ذلؽ طؼب مقتف 

وخؾع ثقابف لئال يحؿك جسده فقسرع إلقف ـ 5قبؾ قسقهتؿا فنن شؼ ذلؽ تركف 

ويـبغل أن يعطػ فاضؾ الثقب طـد رأسف ورجؾقف لئال  ويسرته بثقبـ 6الػساد 

ووضعف ـ 8ووضع حديدة أو كحقها  طؾك بطـف لئال يـتػخ بطـف ـ 7يرتػع بالريح 

متقجفا إلك الؼبؾة طؾك جـبف األيؿـ  ـ 9طؾك سرير غسؾف ألكف يبعد طـ الفقام 

لقـصب طـف الؿاء وما يخرج مـحدرا كحق رجؾقف أي يؽقن رأسف أطؾك مـ رجؾقف 

وإسراع تجفقزه إن مات غقر فجلة وال بلس أن يـتظر بف مـ يحضره مـ ـ 16مـف 

ولقف أو غقره إن كان قريبا ولؿ يخش طؾقف أو يشؼ طؾك الحاضريـ فنن مات فجلة 

أو شؽ يف مقتف اكتظر بف حتك يعؾؿ مقتف باكخساف صدغقف ومقؾ أكػف واكػصال 

 .وإكػاذ وصقتف لؿا فقف مـ تعجقؾ األجرـ 11 كػقف واسرتخاء رجؾقف

 :ٚجيب اإلغطاع

 .يف قضاء ديـف سقاء كان هلل تعالك أو آلدمل
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 :ٚال بأؽ

 .والـظر إلقف ولق بعد تؽػقـفـ 2بتؼبقؾف ـ 1

 فصو غعو ادلٍد ٗذنفٍْٔ ٗدفْٔ
 ١ يًُٝت مخػ١ أَٛض:هؿاٜايؾطض 

 .ف واتباطف سـةوحؿؾـ 5ودفـف ـ 4والصالة طؾقف ـ 3وتؽػقـف ـ 2 فغسؾـ 1

لؾغاسؾ والحػار أخذ أجرة طؾك طؿؾف إال أن يؽقن محتاجا أحؿد وكره اإلمام 

فقعطك مـ بقت الؿال فنن تعذر أططل بؼدر طؿؾف قالف يف الؿبدع واألفضؾ أن 

 .ختار لتغسقؾف ثؼف طارف بلحؽامفي

 :ٚأٚىل ايٓاؽ بػػً٘

ثؿ جده  وإن طال  ـ3ثؿ أبقه الختصاصف بالحـق والشػؼة ـ 2وصقف العدل  ـ 1

ثؿ األقرب فاألقرب مـ طصباتف فقؼدم االبـ ثؿ ابـف ـ 4لؿشاركتف األب يف الؿعـك 

ثؿ ذوو أرحامف ـ 5وإن كزل ثؿ األخ ألبقيـ ثؿ األخ لألب طؾك ترتقب الؿقراث  
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ثؿ األجاكب وأجـبل أولك مـ زوجة وأمة وأجـبقة أولك مـ زوج ـ 6كالؿقراث  

 لؾخروج مـ الخالف. وجة أولك مـ أم ولدك مـ سقد وزوسقد وزوج أول

 :ٚاألٚىل بػػٌ أْث٢

ثؿ الؼربك ـ 4ثؿ بـتفا وإن كزلت ـ 3أمفا وإن طؾت ثؿ ـ 2وصقتفا العدل ـ 1

وطؿتفا وخالتفا سقاء وكذا بـت أخقفا وبـت أختفا الستقائفؿا يف ، كالؿقراث

 .الؼرب والؿحرمقة

 :ػٌ صاذب٘ ٜٚؿٌُش١َٝ غايعٚج١ ٚيهٌ ٚاذس َٔ ايعٚجني إٕ مل تهٔ 

هنا تغسؾف وإن لؿ تؽـ يف طدة كؿا لق ولدت طؼب مقتف أوـ 2ما قبؾ الدخقل ـ 1 

بشرط والؿطؾؼة الرجعقة ـ 3مقتف  غسؾف إذا ولدت طؼبولؿ تتزوج ويف وجف ال ت

 .وكذا سقد مع سريتف أي أمتف الؿباحة لف ولق أم ولدـ 4إذا أبقحت لف 

 ٜباح:ٚ

طقرة لف  سبع سـقـ فؼط ذكرا أو أكثك ألكف اللرجؾ وامرأة غسؾ مـ لف دون 

 .سرتة وتؿس طقرتف وتـظر إلقفا مجردا بغقريغسؾ و
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 ايطجٌ ميٛت بني ايٓػا٤:

أو طؽسف ـ 2وإن مات رجؾ بقـ كسقة لقس فقفـ زوجة وال أمة مباحة لف يؿؿ ـ 1

كخـثك مشؽؾ ـ 3بلن ماتت امرأة بقـ رجال لقس فقفؿ زوج وال سقد لفا يؿؿت 

ه أمة لف فققؿؿ ألكف ال يحصؾ بالغسؾ مـ غقر مس تـظقػ وال إزالف لؿ تحضر

وطؾؿ مـف أكف ال مدخؾ لؾرجال يف غسؾ األقارب مـ ، كجاسة بؾ ربؿا كثرت

 .الـساء وال بالعؽس

 :ع٢ً املػًِ غت١ أَٛض ٚحيطّ

الصالة ـ و5 ـازتفأو يتبع جـ 4أو يؽػـف ـ 3أو أن يحؿؾف ـ 2أن يغسؾ مسؾؿ كافرا ـ 1

 .أو يدفـف بؾ يقاريف وجقبا لعدم مـ يقاريفـ 6طؾقف 

 :ؾطٚط ايػػٌ غت١ 

وجزم بف يف  وإسالم غاسؾ إال كائبا طـ مسؾؿ كقاهـ 3وإباحتف ـ 2صفقرية ماء ـ 1

ولق ـ 6وطؼؾف ـ 5ـ الـقة 4 شرح الؿـتفك خالفا لإلقـاع وهؿا وجفان يف الؿذهب

 .مؿقزا أو حائضا أو جـبا



  

 

273 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 :املٝت غػٌايٛاجبات يف  

وسرته طـ ـ 2طقرتف وجقبا وهل ما بقـ سرتف وركبتف شرع يف غسؾف سرتإذا  ـ1

 .ويسؿل وجقباـ 3 العققن تحت سرت يف خقؿة أو بقت إن أمؽـ ألكف أسرت لف

 املػتربات يف غػٌ املٝت:

ن ال يؿس ويستحب أـ 2 وجرده كدبا ألكف أمؽـ يف تغسقؾف وأبؾغ يف تطفقرهـ 1 

ـ 3 خرقتقـ إحداهؿا لؾسبقؾقـ واألخرى لبؼقة بدكف قعد الغاسؾسائره إال بخرقة ف

وسدرا ألكف كافقرا ويجعؾ يف الغسؾة األخقرة كدبا ـ 4 طؾك وترالغسؾ وسـ قطع 

ويؼؾؿ أضػاره كدبا إن ـ 6ويؼص شاربف ـ 5 يصؾب الجسد ويطرد طـف الفقام برائحة

 شعر يـشػـ و8 طقف ويجعؾ الؿلخقذ معف كعضق ساقطويمخذ شعر إبـ 7صاال 

يقضئف ـ و16 األكثك ثالثة قرون ويسدل وراءهار شع ويضػرـ 9كدبا بثقب الؿقت 

 .كدبا كقضقئف لؾصالة
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 يف ايػػٌ ةثالةث١ أؾٝا٤:ٚذطّ 

مس طقرة مـ لف سبع سـقـ بغقر حائؾ كحال الحقاة ألن التطفقر يؿؽـ بدون ـ 1

 فقحرم االقتصار ما دام يخرجـ 5 ختــ و3وأخذ طاكتف ـ 2حؾؼ رأسف ـ 2 ذلؽ

  .شلء طؾك ما دون السبع

 املهطٖٚات يف غػٌ املٝت:

يجب اصالع  ويؽره لغقر معقـ يف غسؾف حضقره ألكف ربؿا كان يف الؿقت ما الـ 1

وكره اقتصاره يف ـ 2 أحد طؾقف والحاجة غقر داطقة إلك حضقره بخالف الؿعقـ

مـ لؿا فقف الؿقت  يسرح شعرـ ويؽره أن 3 مـف شلء غسؾف طؾك مرة إن لؿ يخرج

 .تؼطقع الشعر مـ غقر حاجة إلقف

الؿقت شلء بعد سبع  غسالت حشل الؿحؾ بؼطـ لقؿـع الخارج  وإن خرج مـ

فنن لؿ يستؿسؽ بالؼطـ فبطقـ حر خالص ألن فقف ققة تؿـع ة كالؿستحاض

الخارج ثؿ يغسؾ الؿحؾ الؿتـجس بالخارج ويقضل الؿقت وجقبا كالجـب إذا 

، ء بعد تؽػقـف لؿ يعد الغسؾ دفعا لؾؿشؼةوإن خرج مـف شل، أحدث بعد الغسؾ

 .وال بلس بؼقل غاسؾ لف اكؼؾب يرحؿؽ اهلل وكحقه وال يغسؾف يف حؿام
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 أحناً احملسً 

 .كافقر ومحرم بحج أو طؿرة مقت كحل يغسؾ بؿاء وسدر ال

 احملطَات يف غػٌ احملطّ:

يغطك وال ـ 3يؾبس ذكر مخقطا مـ قؿقص وكحقه  والـ 2وال يؼرب صقبا مطؾؼا ـ 1

 .وضػرهؿاـ 5وال يمخذ شلء مـ شعرهؿا ـ 4رأسف وال وجف أكثك محرمة 

 ضابط:

وال تؿـع معتدة مـ صقب وتزال الؾصقق لغسؾ واجب إن لؿ يسؼط مـ جسده 

  ه أي كشره.شلء بنزالتفا فقؿسح طؾقفا كجبقرة الحل ويزال خاتؿ وكحقه ولق بربد

 أحناً اىشٍٖد
 :ٚال ٜػػٌاؿهِ األٍٚ: 

  .ومؼتقل ضؾؿا ولق أثـقـ أو غقر مؽؾػقــ 2عركة شفقد مـ 1
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  :إٔ ٜهٕٛ ايؿٗٝس أٚ املكتٍٛ ظًُا إال

 .أو إسالمـ 4أو كػاس ـ 3أو وجب طؾقفؿا الغسؾ لحقض ـ 2جـبا ـ 1

 اؿهِ ايثاْٞ: 

يف ثقابف ـ ويدفـ 2 أن تخالطف كجاسة فقغسال :ويدفـ وجقبا بدمف إالـ 1

وإن سؾبفا كػـ بغقرها ، جؾقد طـفالتل قتؾ فقفا بعد كزع السالح وال

 .وجقبا

 .وال يصؾك طؾقفؿ لؽقهنؿ أحقاء طـد رهبؿالحؽؿ الثالث: 

 الحؽؿ الرابع:  

أو وجد ـ 3شاهؼ بغقر فعؾ العدو سؼط مـ أو ـ 2وإن سؼط طـ دابتف ـ 1

ـ 7أو طاد سفؿف طؾقف ـ 6 فأو برفسـ 5أو مات حتػ أكػف ـ 4مقتا وال أثر بف 

و تؽؾؿ أو ططس أو صال بؼاؤه ب أو كام أو بال أأو حؿؾ فلكؾ أو شر

 .وصؾل طؾقف كغقرهوكػـ غسؾ ا: طرف
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 أذهاّ ايباغٞ: 

 .ويصؾك طؾقفـ 2ويغسؾ الباغل ـ 1

 أذهاّ قاطع ايططٜل:

 .ثؿ يصؾبـ 4ويصؾك طؾقف ـ 3ويغسؾ ـ 2ويؼتؾ قاصع الطريؼ ـ 1

 فصو يف أحناً اىعقػ

إن لؿ يستفؾ وتستحب والسؼط إذا بؾغ أربعة أشفر غسؾ وصؾل طؾقف و

 ؾذكر واألكثك.صؾح لاسؿ يتسؿقتف فنن جفؾ أذكر هق أم أكثك سؿك ب

 أذهاّ ايػكط:

 ايػكط ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 ـ سؼط لف أربعة أشفر.2سؼط لف أقؾ مـ أربعة أشفر ـ 1

 .ويصؾك طؾقف كصاويؽػـ وسؼط ألربعة أشفر فلكثر كؿقلقد حقا يغسؾ 

 ؾ إلك األربعقـ. يجقز إلؼاء الـطػة مـ أول الحؿ
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 :َٚٔ تعصض غػً٘

يقؿؿ  ، والتبضقع التؼطقع، أو غقره كالحرق والجذام والتبضقعـ 2لعدم الؿاء ـ 1

 .ما أمؽـ ويؿؿ لؾباقلغسؾ كالجـب إذا تعذر طؾقف الغسؾ وإن تعذر غسؾ بعضف 

 ويجب طؾك الغاسؾ سرت ما رآه مـ الؿقت إن لؿ يؽـ حسـا فقؾزمف سرت الشر ال

ر وكرجق لؾؿحسـ وكخاف طؾك الؿسلء وال كشفد إال لؿـ شفد لف إضفار الخق

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويحرم سقء الظـ بؿسؾؿ ضاهر العدالة ويستحب ضـ 

 .الخقر بالؿسؾؿ

 فصو يف اىنفِ

مؼدما طؾك ديـ ولق برهـ وغقره مـ وصقة وإرث ألن  ويجب تؽػقـف يف مالف ـ 1

ا الؿقت فقجب لحؼ اهلل وحؼ الؿقت ثقب الؿػؾس يؼدم بالؽسقة طؾك الديـ فؽذ

والجديد أفضؾ  ال يصػ البشرة يسرت جؿقعف مـ مؾبقس مثؾف ما لؿ يقص بدوكف

فنن لؿ يؽـ لؾؿقت  مال فؽػـف وممكة تجفقزه طؾك مـ تؾزمف كػؼتف ألن ذلؽ ـ 2

يؾزمف حال الحقاة فؽذا بعد الؿقت إال الزوج ال يؾزمف كػـ امرأتف ولق غـقا ألن 

وجبت طؾقف بالزوجقة والتؿؽـ مـ االستؿتاع وقد اكؼطع ذلؽ بالؿقت  الؽسقة
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فنن طدم مال الؿقت ومـ ـ 3قال يف اإلكصاف وققؾ يؾزمف وحؽل رواية طـ اإلمام  

فنن لؿ يؽـ فعؾك الؿسؾؿقـ ـ 4تؾزمفؿ كػؼتف فؿـ بقت الؿال إن كان مسؾؿا 

قم بف تعقـ طؾقف فنن يؼ العالؿقـ بحالف قال الشقخ تؼل الديـ مـ ضـ أن غقره ال

أراد بعض القرثة أن يـػرد بف لؿ يؾزم بؼقة القرثة قبقلف لؽـ لقس لؾبؼقة كبشف 

وسؾبف مـ كػـف بعد دفـف وإذا مات إكسان مع جؿاطة يف سػر كػـقه مـ مالف فنن لؿ 

 .إن كقوا الرجقعبشرط: يؽـ كػـقه ورجعقا طؾك تركتف أو مـ تؾزمف كػؼتف 

 فصو يف ذنفني اىسخو

ويؼدم بتؽػقـ مـ يستحب تؽػقـ رجؾ يف ثالث لػائػ بقض مـ قطـ و

كفق واألولك تقلقف بـػسف تجؿر أي تبخر بعد  القصل يؼدم بغسؾ وكائب

رشفا بؿاء ورد أو غقره لقعؾؼ ثؿ تبسط بعضفا فقق بعض أو سعفا 

وأحسـفا أطالها ألن طادة الحل جعؾ الظاهر أفخر ثقابف ويجعؾ الحـقط 

ثؿ  فقق العؾقا قب بعد لؾؿقت خاصة فقؿا بقـفا الوهق أخالط مـ ص

يقضع الؿقت طؾقفا أي الؾػائػ مستؾؼقا ألكف أمؽـ إلدراجف فقفا ويجعؾ 

مـف أي مـ الحـقط يف قطـ بقـ ألقتقف لقرد ما يخرج طـد تحريؽف  ويشد 

فققفا خرقة مشؼققة الطرف كالتبان وهق السراويؾ بال أكؿام  تجؿع ألقتقف 
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ؾ الباقل مـ الؼطـ الؿحـط طؾك مـافذ وجفف طقـقف ومثاكتف ويجع

ومـخريف وأذكقف وفؿف ألن يف جعؾفا طؾك الؿـافذ مـعا مـ دخقل الفقام 

وطؾك مقاضع سجقده ركبتقف ويديف وجبفتف وأكػف وأصراف قدمقف تشريػا 

لفا وكذا مغابـف كطل ركبتقف وتحت إبطقف وسرتف ألن ابـ طؿر كان يتبع 

ؼف بالؿسؽ وإن صقب الؿقت كؾف فحسـ ألن أكسا مغابـ الؿقت ومراف

 .صؾل بالؿسؽ وصؾل ابـ طؿر مقتا بالؿسؽ

 :ٚنطٙ

وصؾقف بؿا ـ 3وأن يطقب بقرس وزطػران ـ 2 ألكف يػسدها داخؾ طقـقفطقب تالـ 1

 إلك مؽان آخر.يؿسؽف كصرب مالؿ يـؼؾ 

رففا ثؿ يرد صرف الؾػافة العؾقا  مـ الجاكب األيسر طؾك شؼف األيؿـ ويرد ص

كاألولك ويجعؾ ة اآلخر مـ فققف أي فقق الطرف األيؿـ ثؿ يػعؾ بالثاكقة والثالث

الػاضؾ طؾك وجفف ورجؾقف بعد  أكثر الػاضؾ مـ كػـف طؾك رأسف لشرفف ويعقد

وكره  جؿعف لقصقر الؽػـ كالؽقس فال يـتشر ثؿ يعؼدها لئال تـتشر وتحؾ يف الؼرب

ويؽقن  ـ يف قؿقص ومئزر ولػافة جازتخريؼ الؾػائػ ألكف إفساد لفا وإن كػ

  .الؼؿقص بؽؿقـ ودخاريص ال بزر
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 فصو يف ذنفني ادلسأج 

وتؽػـ الؿرأة والخـثك كدبا يف خؿسة أثقاب بقض مـ قطـ إزار وخؿار 

وقؿقص ولػافتقـ  فتمزر بالؿئزر ثؿ تؾبس الؼؿقص ثؿ تخؿر ثؿ تؾػ 

  .بالػافتقـ

 فصو يف ذنفني اىصثً

اح يف ثالثة ما لؿ يرثف غقر مؽؾػ وصغقرة يف ويؽػـ صبل يف ثقب ويب

 .قؿقص ولػافتقـ

 ضابط:

والقاجب لؾؿقت مطؾؼا ثقب يسرت جؿقعف ألن العقرة الؿغؾظة يجزئ يف 

 .سرتها ثقب واحد فؽػـ الؿقت أولك

 أن يؽػـ:ويؽره 

 .وشعرـ 2بصقف ـ 1
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 .بجؾقدأن يؽػـ: ويحرم 

قب سرت العقرة ويجقز يف حرير لضرورة فؼط فنن لؿ يجد إال بعض ث

 .كحال الحقاة والباقل بحشقش أو ورق

 :ٚذطّ زؾٔ 

 .وثقاب غقر الؽػـ ألكف إضاطة مالـ 2حؾل ـ 1

 ضابط:

، زاد الؿجد إن خشل طؾك كػسف ولحل أخذ كػـ مقت لحاجة حر أو برد بثؿـف

 التؾػ.

 فصو يف اىصالج ػيى ادلٍد
 ايصال٠ عًٝ٘:تػكط 

 ل طؾقف. ـ وال تسؼط بصالة صب2واحد بؿؽؾػ ـ 1
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 ايصال٠ ع٢ً املٝت:ٚتػٔ  

 .وأن ال تـؼص الصػقف طـ ثالثـ 2جؿاطة ـ 1

 َٛقـ اإلَاّ يف ايصال٠ ع٢ً املٝت:

ؾ وفاقا وطـف طـد رأس الرجوالسـة أن يؼقم اإلمام طـد صدر ذكر ـ 1

 .وطـد وسط أكثك والخـثك بقـ ذلؽـ 2لؾجؿفقر واختاره الؿقفؼ 

 :ايصال٠ ع٢ً املٝتٚاألٚىل ب

فالحاكؿ ـ 5 فـائبف األمقرـ 4فالسؾطان ـ 3فسقد برققؼف ـ 2قف العدل وصـ 1

ففق ومـ قدمف ولل فزوج ـ 8ذوي األرحام ـ ف7فاألولك بغسؾ رجؾ ـ 6

 ، فقصل الصالة لقس لف أن يـقب.بؿـزلتف ال مـ قدمف وصل

 :ٚإشا اجتُعت جٓا٥ع قسّ إىل اإلَاّ

 .مع التساوي ويؼرعـ 4 يف الحضقر فلسبؼـ 3فلسـ ـ 2أفضؾفؿ ـ 1

 ضابط:
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مـ أن يصؾل طؾك كؾ واحد صالة أفضؾ واحدة وجؿعفؿ بصالة 

 مستؼؾة.

  .ويجعؾ وسط أكثك حذاء صدر ذكر وخـثك بقـفؿا

 :ع٢ً املٝت صؿ١ ايصال٠

يؼرأ بعد التؽبقرة األولك وهل تؽبقرة اإلحرام بعد التعقذ  ويؽرب أربعاـ 1

ك الـبل صؾك اهلل طؾقف ويصؾل طؾـ 2 والبسؿؾة  الػاتحة سرا ولق لقال

ويدطق يف الثالثة ـ 3 وسؾؿ بعد التؽبقرة الثاكقة كالصالة يف التشفقد األخقر

فقؼقل الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا وشاهدكا وغائبـا وصغقركا وكبقركا وذكركا 

كا الؾفؿ مـ أحققتف مـا فلحقف طؾك اإلسالم اوأكثاكا إكؽ تعؾؿ مـؼؾبـا ومثق

الؾفؿ اغػر لف وارحؿف وطافف واطػ ك اإليؿان ؾومـ تقفقتف مـا فتقفف ط

طـف وأكرم كزلف وأوسع مدخؾف واغسؾف بالؿاء والثؾج والربد وكؼف مـ 

الثقب األبقض مـ الدكس وأبدلف دارا خقرا  الذكقب والخطايا كؿا يـؼك

مـ داره وزوجا خقرا مـ زوجف وأدخؾف الجـة وأطذه مـ طذاب الؼرب 

 .ه وكقر لف فقفوافسح لف يف قرب وطذاب الـار
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 :ٚإٕ نإ املٝت 

وإن كان خـثك قال هذا الؿقت وكحقه وال بلس باإلشارة ـ 2أكثك أكث الضؿقر ـ 1

أو بؾغ ـ 4أو أكثك كان وإن كان الؿقت صغقرا ذكرا ـ 3باألصبع حال الدطاء لؾؿقت 

مجـقكا واستؿر قال بعد ومـ تقفقتف مـا فتقفف طؾقفؿا الؾفؿ اجعؾف ذخرا لق الديف 

رصا وأجرا وشػقعا مجابا الؾفؿ ثؼؾ بف مقازيـفؿا وطظؿ بف أجقرهؿا وألحؼف وف

، بصالح سؾػ الؿممـقـ واجعؾف يف كػالة إبراهقؿ وقف برحؿتؽ طذاب الجحقؿ

 .سقاء مات قبؾ والديف أو بعدهؿا

وال يستغػر لف ألكف شافع غقر مشػقع فقف وال جرى طؾقف قؾؿ وإذا لؿ يعرف بف 

  .ؿقالقفإسالم والديف دطا ل

 :ٜٚكـ بعس ايطابع١ قًٝالـ 4

 ويسؾؿ  تسؾقؿة واحدة طـ يؿقـفـ 4وال يسبح ـ 3وال يتشفد ـ 2وال يدطق ـ 1

ثاكقة وسـ وققفف حتك ترفع ويرفع يجقز تسؾقؿة تؾؼاء وجفف وأن يسؾؿ ويجقز 

 .تؽبقرة يديف كدبا مع كؾ
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 :غت١ يف صال٠ اؾٓاظ٠ اتايٛاجب

ـ 3تؽبقرات أربع ـ و2األولك طؾك الؿقت ، وهل الصالةققام يف فرضفاـ 1

والصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف  ـ 4 الػاتحة ويتحؿؾفا اإلمام طـ الؿلمقمو

 .والسالمـ 6ودطقة لؾؿقت ـ 5وسؾؿ 

 ؾطٚط ايصال٠ ع٢ً اؾٓاظ٠ غت١:

كاألكثك والخـثك الـقة فقـقي الصالة طؾك الؿقت وال يضره جفؾف بالذكر وغقره ـ 1

ى طؾك مـ يصؾل طؾقف اإلمام وإن كقى أحد الؿقتك اطترب تعقـف وإن فنن جفؾف كق

كقى طؾك هذا الرجؾ فبان امرأة أو بالعؽس أجزاء لؼقة التعققـ قالف أبق الؿعالل 

الـجس مع الؼدرة وإال صفارتف مـ وـ 4وصفارتف مـ الحدث ـ 3وإسالم الؿقت ـ 2

ر الؿقت بقـ يديف فال وحضقـ 6والسرتة كؿؽتقبة ـ 5واالستؼبال ـ 4صؾك طؾقف 

 :تصح طؾك جـازة

وال مـ وراء خشب كالتابقت الؿغطك ـ 3 مـ وراء جدار والـ 2 محؿقلةـ 1 

بخشب فال تصح الصالة طؾك الؿقت وهق فقف فقف بخالف آلة مـ غقر ذلؽ فنهنا ال 

 .تؿـع الصحة
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ر ومـ فاتف شلء مـ التؽبقر قضاه كدبا طؾك صػتف ألن الؼضاء يحؽل األداء كسائ 

الصؾقات والؿؼضك أول صالتف يليت فقف بحسب ذلؽ وإن خشل رفعفا تابع 

وطـف وإن سؾؿ مع اإلمام ولؿ يؼضف صحت  رفعت أم المـ غقر قراءة التؽبقر 

طؾك الؿقت صؾك  ف الصالةتومـ فاتيستحب الؼضاء وهق الؿذهب وطـف يجب 

ويصؾل طؾك وتحرم بعده ما لؿ تؽـ زيادة يسقرة  طؾك الؼرب إلك شفر مـ دفـف

غائب طـ البؾد ولق دون مسافة قصر فتجقز صالة اإلمام واآلحاد طؾقف بالـقة إلك 

 .وكذا غريؼ وأسقر وكحقهؿا شفر

 :إال ٜٚص٢ً عًٝ٘ ٚإٕ ٚجس بعض َٝت مل ٜصٌ عًٝ٘ ؾههً٘ ؾٝػػٌ ٜٚهؿٔ

 .والســ 3والظػر ـ 2الشعر ـ 1

 .ويدفـ بجـبف إن وجد الباقل فؽذلؽو

 :ةثالةث١ ٜص٢ً ع٢ً ٚال

وال طؾك بعض حل مدة ـ 3وال مستحقؾ بنحراق وكحقه ـ 2ملكقل ببطـ آكؾ ـ 1

 .حقاتف
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 :ٚال ٜػٔ إٔ ٜصًٞ اإلَاّ األععِ ٚال إَاّ نٌ قط١ٜ ٖٚٛ ٚايٝٗا يف ايكضا٤

 ت.وال طؾك قاتؾ كػسف طؿدـ 2 وهق مـ كتؿ شقئا مؿا غـؿف: طؾك الغالـ 1 

 .ؾقيثف الؿسجد إن أمـ تيفوال بلس بالصالة طؾك الؿقت 

 فصو يف محو ادلٍد ٗدفْٔ 

 

 .ويسؼطان بؽافر وغقره كتؽػقـف لعدم اطتبار الـقة

 :يف محٌ املٝت أضبع١ أَٛض ٜػٔ

أن يحؿؾف أربعة والرتبقع أن يضع قائؿة السرير القسرى الؿؼدمة طؾك : الرتبقعـ 1

كتػف األيؿـ ثؿ يـتؼؾ إلك الؿمخرة ثؿ يضع قائؿتف القؿـك الؿؼدمة طؾك كتػف 

 .قسرى ثؿ يـتؼؾ إلك الؿمخرةال

وإن كان الؿقت صػال فال  ويباح أن يحؿؾ بف كؾ واحد طؾك طاتؼف بقـ العؿقديـ

بلس بحؿؾف طؾك األيدي ويستحب أن يؽقن طؾك كعش فنن كاكت امرأة استحب 

تغطقة كعشفا بؿؽبة ألكف أسرت لفا ويجعؾ فقق الؿؽبة ثقب وكذا إن كان بالؿقت 
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بغقر أبقض وال بلس بحؿؾف طؾك دابة لغرض صحقح  حدب وكحقه وكره تغطقتف 

ـ 4 و يسـ كقن الؿشاة أمامفاـ 3ويسـ االسراع هبا دون الخبب ـ 2 كبعد قربه

 .وكقن الركبان خؾػفا

 :املهطٖٚات يف محٌ املٝت تػع١

ويؽره جؾقس تابعفا حتك تقضع باألرض لؾدفـ ـ 2ركقب لغقر حاجة وطقد ـ 1

ورفع الصقت ـ 4ا إن جاءت أو مرت بف وهق جالس وكره ققام لفـ 3إال لؿـ بعد 

وأن تتبعفا امرأة وحرم أن يتبعفا مع مـؽر إن طجز طـ إزالتف ـ 5معفا ولق بؼراءة 

ويؽره لرجؾ بال طذر ـ 6وإال وجبت ويسجك أي يغطك كدبا قرب امرأة وخـثك فؼط 

 .ودفـ يف تابقتـ 9وما مستف كار ـ 8كندخالف خشبا ـ 7

 صؿ١ ايًرس:

هق أن يحػر إذا بؾغ قرار الؼرب يف حائط الؼرب  :والؾحد، د أفضؾ مـ الشؼوالؾح

مؽاكا يسع الؿقت وكقكف مؿا يؾل الؼبؾة أفضؾ والشؼ أن يحػر يف وسط الؼرب 

 ، وكره الشؼ بال طذر، وطـف لقس الؾحد بلفضؾ مـ الشؼ.كالـفر ويبـك جاكباه
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 :ايػٓٔ يف ايًرس أضبع١

حد ويؽػل ما يؿـع السبع والرائحة ومـ مات يف  ويعؿؼ قرب بالـ 2أن يقسع ـ 1

سػقـف ولؿ يؿؽـ دفـف ألؼل يف البحر سال كندخالف الؼرب بعد غسؾف وتؽػقـف 

 ويؼقل مدخؾف كدبا  بسؿ اهلل وطؾك مؾة رسقل اهللـ 3والصالة طؾقف وتثؼقؾف بشلء 

 .ويضعف كدبا يف لحده طؾك شؼف األيؿـ ألكف يشبف الـائؿ وهذه السـةـ 4

 ٚىل بايسؾٔ:األ

ويؼدم بدفـ رجؾ مـ يؼدم بغسؾف وبعد األجاكب محارمف مـ الـساء ثؿ 

 .فزوج فلجاكب األجـبقات ويدفـ امرأة محارمفا الرجال

 صؿ١ ايسؾٔ:

ويـبغل أن يدكك مـ الحائط لئال ـ 2 ويجب أن يؽقن الؿقت مستؼبال الؼبؾةـ 1

ويجعؾ تحت رأسف ـ 4ب وأن يسـد مـ ورائف برتاب لئال يـؼؾـ 3يـؽب طؾك وجفف 

ثؿ يطقـ فقق ذلؽ ـ 6ويتعاهد خاللف بالؿدر وكحقه ـ 5لبـة ويشرج الؾحد بالؾبـ 

، استحبف األكثر وقال تؼل وتؾؼقـفـ 9ثؿ يفال ـ 8وحثق الرتاب طؾقف ثالثا بالقد ـ 7

وقال الؿقفؼ لؿ كسؿع فقف طـ أحؿد شقئا وال أطؾؿ فقف لإلئؿة ققال الديـ يباح 
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األثرم لؿا سلل أحؿد فؼال ما رأيت أحدا فعؾ هذا إال أهؾ الشام سقى ما رواه  

حقـ مات أبق الؿغقرة فاألققال فقف ثالثة: االستحباب واالباحة والؽراهة وهذا 

ورشف بؿاء بعد وضع حصباء ـ 11والدطاء لف بعد الدفـ طـد الؼرب ـ 16أطدلفا 

 يؽقن الؼرب مسـؿاويؽره فقق شرب و ويرفع الؼرب طـ األرض قدر شربـ 12طؾقف 

 .لؽـ مـ دفـ بدار حرب لتعذر كؼؾف فاألولك تسقيتف باألرض وإخػاؤه

 يف املكابط إذس٣ عؿط: ٜٚهطٙ

ـ 4وهق بدطة بالطقب  ؼفؾقخوتـ 3 ، وهق التزيقـوتزويؼفـ 2 الؼرب تجصقصـ 1

ـ 7والجؾقس ـ 6وتؽره الؽتابة ـ 5 ؿ يالصؼ الؼربأول ف البـاء والبـاء طؾقف الصؼ

ويؽره الحديث ـ 9 ودفـ بصحراء أفضؾ ويؽره االتؽاء إلقفـ 8 ك الؼربطؾ والقطء

ـ 11والؿشل بالـعؾ فقفا إال خقف كجاسة أو شقك ـ 16يف أمر الدكقا طـد الؼبقر 

 .مـ التبسؿ ضحؽ أشدالتبسؿ ويؽره الو

 يف املكابط مخػ١ أَٛض: ٚحيطّ

ويحرم يف قرب ـ 4قـفا والتخؾل طؾقفا وبـ 3 مؼابر ؿساجدال واتخاذـ 2إسراجفا ـ 1

وإن حػر  واحدا بعد آخر قبؾ بؾل السابؼدفـ أو ـ 5واحد دفـ اثـقـ فلكثر معا 

فقجد طظام مقت دفـفا وحػر يف مؽان آخر إال لضرورة كؽثرة الؿقتك وقؾة مـ 
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ويؼدم األفضؾ لؾؼبؾة ويجعؾ بقـ كؾ اثـقـ حاجز  يدفـفؿ وخقف الػساد طؾقفؿ 

 .كف يف قرب مـػردمـ تراب لقصقر كؾ واحد كل

 املهطٖٚات يف ٚقت ايسؾٔ ةثالةث١:

 .ويجقز لقال الشؿس وغروبـ 3 الشؿس وققامـ 2الدفـ طـد صؾقع الشؿس ـ 1

ويستحب جؿع األقارب يف بؼعة لتسفؾ زيارهتؿ قريبا مـ الشفداء والصالحقـ 

لقـتػع بؿجاورهتؿ يف البؼاع الشريػة ولق وصك أن يدفـ يف مؾؽف دفـ مع 

 .ومـ سبؼ إلك مسبؾة قدم ثؿ يؼرعالؿسؾؿقـ 

 :١ ذاٌَ َٔ َػًِ زؾٓٗا َػًِ ٚذسٖاٚإٕ َاتت شَٝ

 .وإال فؿعـا طؾك جـبفا األيسر وضفرها إلك الؼبؾةـ 2إن أمؽـ ـ 1

وطـف تؽره الؼراءة طؾك الؼرب واختارها تؼل الديـ وقال  وال تؽره الؼراءة طؾك الؼرب

تغػار وصالة وصقم وحج قربة مـ دطاء واس وأيهل مذهب جؿفقر السؾػ 

وقراءة وغقر ذلؽ فعؾفا مسؾؿ وجعؾ ثقاهبا لؿقت مسؾؿ أو حل كػعف ذلؽ قال 

أحؿد الؿقت يصؾ إلقف كؾ شلء مـ الخقر لؾـصقص القاردة فقف ذكره الؿجد 
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حتك لق أهداها لؾـبل صؾك اهلل طؾقف قال يف األكصاف وهق مـ الؿػردات، وغقره  

 ـعف تؼل الديـ.، وموسؾؿ جاز ووصؾ إلقف الثقاب

ت ويؽره ألهؾ الؿق ويسـ أن يصـع ألهؾ الؿقت صعام يبعث بف إ لقفؿ ثالثة أيام

طـد  ةويؽره الذبح طـد الؼبقر واألكؾ مـف ويف معـاه الصدق فعؾ الطعام لؾـاس

 .الؼرب فنكف محدث وفقف رياء

 فصو ذعِ شٌازج اىقث٘ز

مـف كزيارتف يف أمامف قريبا  الـقوي إجؿاطا وسـ أن يؼػ زائر وحؽاه 

، وطـف تحرم واختارها تؼل الديـ وطـف تف إال لؾـساء فتؽره لفـ زيارهتاحقا

غقر قربه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقرب صاحبقف رضل اهلل طـفؿا ويسـ تباح 

أن يؼقل إذا زارها أو مر هبا السالم طؾقؽؿ دار ققم مممـقـ وإكا إن شاء اهلل 

ـؽؿ والؿستلخريـ كسلل اهلل لـا بؽؿ الحؼقن يرحؿ اهلل الؿستؼدمقـ م

. ولؽؿ العافقة الؾفؿ ال تحرمـا أجرهؿ وال تػتـا بعدهؿ واغػر لـا ولفؿ

وققلف إن شاء اهلل بؽؿ الحؼقق استثـاء لؾتربك أو راجع لؾحقق ال لؾؿقت 

أو إلك البؼاع ويسؿع الؿقت الؽالم ويعرف زائره يقم الجؿعة بعد الػجر 
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يعرفف كؾ وقت وهذا لعبد الؼادر الجقالين: قبؾ صؾقع الشؿس ويف الغـقة 

 .الققت آكد وتباح زيارة قرب كافر

 فصو يف ذؼصٌح ادلٍد

وتسـ تعزية الؿسؾؿ الؿصاب بالؿقت ولق صغقرا قبؾ الدفـ وبعده وال 

تعزية بعد ثالث فقؼال لؿصاب بؿسؾؿ أطظؿ اهلل أجرك وأحسـ طزاءك 

ـ طزاءك وتحرم بؽافر أطظؿ اهلل أجرك وأحسلؿصاب وغػر لؿقتؽ و

ويرد معزى التعزية  وكره تؽراروطـف تباح، وطـف تؽره، تعزية كافر 

وإذا جاءتف التعزية يف كتاب ردها طؾك  استجاب اهلل دطاك ورحؿـا وإياك

 .الرسقل لػظا

 أذهاّ املصاب:

واالسرتجاع فقؼقل ـ 4والرضك ـ 3ويسـ الصرب ـ 2ويجقز البؽاء طؾك الؿقت ـ 1

وال يؾزم ـ 5راجعقن الؾفؿ آجرين يف مصقبتل واخؾػ لل خقرا مـفا  إكا هلل وإكا إلقف

الؿصاب  هجريباح وـ 7 لؿعصقةويحرم بػعؾ اـ 6الرضك بؿرضك وفؼر وطاهة 

 .أيام ةزيـف وحسـ الثقاب ثالثبالؿقت ترك ال
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 :ٚنطٙ ملصاب 

 فال يؽره.ال جعؾ طالمة طؾقف لقعرف فقعزى  وتعطقؾ معاشفـ 2تغققر حالف ـ 1

 مخػ١ أَٛض: ٚحيطّ

والـقاحة ـ 2تعداد محاسـ الؿقت كؼقلف واسقداه واكؼطاع ضفراه  وهق الـدبـ 1

ـ 5ولطؿ الخد وكحقه كصراخ ـ 4وشؼ الثقب ـ 3وهل رفع الصقت بالـدب 

 .وتسقيد وجف وخؿشفـ 7وكشره ـ 6وكتػ شعر 

 مراب اىصماج 

حؼ  ا:وشرطح، ، وتطؾؼ طؾك الؿدح، والتطفقر والصالالـؿاء والزيادة :الزكاة لغة

 .لطائػة مخصقصةيعطك  صيف وقت مخصق مخصقص واجب يف مال 

  أضبع١ أَٛض: ػب ايعنا٠ يف

 .وطروض التجارةـ 4واألثؿان ـ 3والخارج مـ األرض ـ 2سائؿة هبقؿة األكعام ـ 1



 

 

296 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ايػا١ُ٥ َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ ةثالةث١:

 ـ الغـؿ:3ـ البؼر 2ـ اإلبؾ 1

 اـاضد َٔ األضض مخػ١ أؾٝا٤:

 ـ الركاز.5ـ  الؿعدن 4ـ العسؾ 3ـ الثؿار 2الحبقب  ـ1

 األمثإ ؾ٦ٝني:

 ـ والػضة.2ـ الذهب 1

 :مخػ١ٚجٛب ايعنا٠ ؾطٚط 

وال طؾك مؽاتب ألكف طبد ومؾؽف ، طؾك طبد ألكف ال مال لف: حرية فال تجبـ ال1

سالم فال تجب طؾك كافر أصؾل اإلوـ 2 وتجب طؾك مبعض بؼدر حريتف، غقر تام

 فنن كؼص ومؾؽ كصاب ولق لصغقر أو مجـقنـ 3 ال يؼضقفا إذا أسؾؿأو مرتد ف

أي تؿام الؿؾؽ يف الؿؾؽ  استؼرارـ و4 الركاز :زكاة إال الـصاب فال طـ الؿال

مضل ـ و5 فال زكاة يف ديـ الؽتابة لعدم استؼراره ألكف يؿؾؽ تعجقز كػسف ةالجؿؾ

 .ويعػك فقف طـ كصػ يقم الحقل
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 املًو ٜٓكػِ إىل قػُني: 

 ـ مؾؽ غقر مستؼر.2ـ مؾؽ مستؼر 1 

الؿؾؽ الؿستؼر: هق الذي لؿ يتعؾؼ بف حؼ لؾغقر، ومالؽف لف أن يتصرف فقف، 

ولقس طرضة لؾسؼقط، والؿؾؽ غقر الؿستؼر: هق الذي يتعؾؼ بف حؼ لؾغقر، 

 وطرضف لؾسؼقط.

 ٜٚػتث٢ٓ َٔ َضٞ اؿٍٛ غت١ أَٛض: 

فنن استػاد ماال بنرث ، والعسؾـ 5 والركازـ 4 والؿعدنـ 3ر والثؿاـ 2الحبقب ـ 1

وربح ـ 7كتاج السائؿة ـ 6 هبة وكحقهؿا فال زكاة فقف حتك يحقل طؾقف الحقل أو

التجارة ولق لؿ يبؾغ الـتاج أو الربح كصابا فنن حقلفؿا حقل أصؾفؿا إن كان 

فؾق ماتت واحدة مـ األمات فـتجت سخؾة اكؼطع بخالف مالق  كصابااألصؾ 

 .كتجت ثؿ ماتت

 ط:ضاب
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يؽـ األصؾ كصابا فحقل الجؿقع مـ كؿالف كصابف فؾق مؾؽ خؿسا ذا لؿ وإ

وثالثقـ شاة فـتجت شقئا فشقئا فحقلفا مـ حقـ تبؾغ أربعقـ وكذا لق مؾؽ ثؿاكقة 

 .وربحت شقئا فشقئا فحقلفا مـذ بؾغت طشريـمـ الذهب طشر مثؼاال 

 تؿطٜل اؿٍٛ:

ػاد إلك كصاب بقده مـ جـسف وال يبـل القارث طؾك حقل الؿقروث ويضؿ الؿست

 .ويزكل كؾ واحد إذا تؿ حقلفكذهب إلك طروض أو يف حؽؿف كذهب إلك ذهب 

 

 أةثط ايسٜٔ يف ايعنا٠:

مـ  حؼومـ كان لف ديـ أو حؼ مـ مغصقب أو مسروق أو مقروث مجفقل و

مؾلء أو غقر باذل، وطـف  صداق وغقره كثؿـ مبقع وقرض طؾك مؾلء باذل أو غقر

أدى زكاتف إذا قبضف لؿا مضك ألكف  غقر مؾلء واختارها تؼل الديـال زكاة طؾك 

يؼدر طؾك قبضف واالكتػاع بف قصد ببؼائف طؾقف الػرار مـ الزكاة أوال ولق قبض دون 

كصاب زكاة وكذا لق كان بقده دون مصاب وباققف ديـ أو غصب أو ضال والحقالة 

 .أو اإلبراء كالؼبض الديـب
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 صاب:ذهِ ايسٜٔ ايصٟ ٜٓكص ايٓ 

وال زكاة يف مال مـ طؾقف ديـ يـؼص الـصاب فالديـ وإن لؿ يؽـ مـ جـس الؿال 

كالؿقاشل  ولق كان الؿال الؿزكك ضاهرا ، ماكع مـ وجقب الزكاة يف قدره

 .والثؿار بوالحبق

وكػارة كديـ وكذا كذر مطؾؼ وزكاة وديـ حج وغقره ألكف يجب قضاؤه أشبف ديـ 

  .اآلدمل ومتك برئ ابتداء حقال

 األؾٝا٤ اييت متٓع ايسٜٔ مخػ١:

 ـ وديـ حج.5ـ وزكاة 4ـ وكذر مطؾؼ 3ـ الؽػارة 2ـ الديـ 1

 املاٍ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ وأمقال باصـة.2ـ أمقال ضاهرة 1 

 املاٍ ايعاٖط ةثالةث١:

 ـ الثمار.3ـ الحثىب 2ـ السائمح من تهيمح األنعام 1 
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 املاٍ ايباطٔ ةثالةث١

 وض التجارج.ـ عز2ـ الفضح 2ـ الذهة 1 

تغذت بالؾبـ فؼط لؿ بشرط إذا  وإن مؾؽ كصابا صغارا اكعؼد حقلف حقـ مؾؽف

 .لعدم السقمفقفا زكاة تجب 

 صٛض اْكطاع اؿٍٛ:

كؼطع لعدم الشرط لؽـ يعػك يف األثؿان ا وإن كؼص الـصاب يف بعض الحقلـ 1

مع  باطف ولقإن وـ 2 وققؿ العروض طـ كؼص يسقر كحبة وحبتقـ لعدم اكضباصف

أبدلف بغقر جـسف ال فرارا مـ الزكاة اكؼطع إن وـ 3 اكؼطع الحقل خقار بغقر جـسف

 .ويستلكػ حقال الحقل

 ايصٛض اييت ال ٜٓكطع ؾٝٗا اؿٍٛ:

ألهنؿا كالجـس القاحد  أبدل فضة بذهب وبالعؽسـ 2 ةػضبذهب ـ إذا أبدل 1 

و باطف بف بـك وإذا اشرتى طرضا لتجارة بـؼد أـ 3ويخرج مؿا معف طـد القجقب 

وإن ، طؾك حقل األول ألن الزكاة تجب يف ققؿ العروض وهل مـ جـس الـؼد
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قصد بذلؽ الػرار مـ الزكاة لؿ تسؼط ألكف قصد بف إسؼاط حؼ غقره فؾؿ يسؼط  

 .كالؿطؾؼ يف مرض الؿقت فنن ادطك طدم الػرار وثؿ قريـة طؿؾ هبا وإال فؼقلف

بؿثؾفا أو أكثر بـك طؾك حقلف والزائد وإن أبدلف بـصاب مـف جـسف كلربعقـ شاة 

تبع لألصؾ يف حقلف كـتاج فؾق أبدل مائة شاة بؿائتقـ لزمف شاتان إذا حال حقل 

 .الؿائة وإن أبدلف بدون كصاب اكؼطع

 َػأي١ ١َُٗ:

 ةطقـ الؿال الذي لق دفع زكاتف مـف أجزأت كالذهب والػض وتجب الزكاة يف

فا بالؿال كتعؾؼ أرش جـاية برقبة الجاين والبؼر والغـؿ السائؿة وكحقها وتعؾؼ

 ؾؿالؽ.فؾؾؿالؽ إخراجفا مـ غقره والـؿاء بعد وجقهبا ل

وجب فقف ولف التصرف فقف ببقع وغقره فؾذلؽ قال ولفا تعؾؼ  وإن أتؾػف لزمف ما

 .بالذمة أي ذمة الؿزكل ألكف الؿطالب هبا

 ٚال ٜؿرتط يف ٚجٛب ايعنا٠ ؾ٦ٝني:

إمؽان األداء كسائر العبادات فنن الصقم يجب طؾك  زكاةال وال يعترب يف وجقبـ 1

يف الزكاة الؿريض والحائض والصالة تجب طؾك الؿغؿك طؾقف والـائؿ فتجب 
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وال يعترب ـ 2 ال يؾزمف اإلخراج قبؾ حصقلف بقده، والديـ والؿال الغائب وكحقه

، وطـف لفرط أو لؿ يػرط كديـ اآلدم بؼاء الؿال فال تسؼط بتؾػف الزكاة يف وجقب

 .إذا تؾػ زرع أو ثؿر بجائحة قبؾ حصاد وجذاذ :إال تسؼط إن لؿ يػرط

 ضابط:

وطؾقف ديـ الزكاة والزكاة إذا مات مـ وجبت طؾقف كالديـ يف الرتكة فنن وجبت 

تحاصا ن لؿ يؽـ الديـ مرهقن وإالديـ الذي برهـ برهـ وضاق الؿال قدم 

 ديـ.طؾك الزكاة وال ويؼدم كذر معقـ وأضحقة معقـة

 تاب شماج تٍَٖح األّؼاً 

وهل اإلبؾ والبؼر والغـؿ وسؿقت هبقؿة ألهنا ال تتؽؾؿ تجب الزكاة يف إبؾ بخايت 

معز أهؾقة أو  أهؾقة أو وحشقة ومـفا الجقامقس وغـؿ ضلن أ أو طراب وبؼر

 .وحشقة
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 عث: 

ققلف: ويف غـؿ والبؼر القحشقة: هذا مـ الؿػردات، وطـف ال تجب يف غـؿ وبؼر 

 شقة واختاراها الؿقفؼ وهق مذهب الجؿفقر.وح

 ؾطٚط ٚجٛب ظنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ ةثالةث١:

غقر  وكاكت سائؿة أي راطقة لؾؿباحـ 2لعؿؾ  ال وتسؿقـ إذا كاكت لدر وكسؾـ 1

تلكؾف أو  الحقل أو أكثره فال تجب يف معؾقفة وال إذا اشرتى لفا ماـ 3الؿؿؾقك 

 .جؿع لفا مـ الؿباح ما تلكؾف

 ماج اإلتوفصو يف ش
 ْصاب اإلبٌ: 

فقجب يف خؿس وطشريـ مـ اإلبؾ بـت مخاض إجؿاطا وهل ما تؿ لف سـة ـ 5 

سؿقت بذلؽ ألن أمفا قد حؿؾت والؿاخض الحامؾ ولقس كقن أمفا ماخضا 

ويجب فقؿا دون خؿس وطشريـ ـ 1ا شرصا وإكؿا ذكر تعريػا لفا بغالب أحقالف

خؿس مـ  قبة فػقفا شاة صحقحة فػليف كؾ خؿسة شاة بصػة اإلبؾ إن لؿ تؽـ مع

اإلبؾ كرام سؿان شاة كريؿة سؿقـة فنن كاكت اإلبؾ معقبة فػقفا شاة صحقحة 
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ويف ـ 2كصػا شاتقـ  تـؼص ققؿتفا بؼدر كؼص اإلبؾ وال يجزئ بعقر وال بؼرة وال

ويف طشريـ أربع شقاه إجؿاطا يف ـ 4ويف خؿس طشرة ثالث شقاه ـ 3العشر شاتان 

لبقن ماتؿ لفا سـتان ألن أمفا قد وضعت غالبا  ت وثالثقـ بـتويف سـ 7الؽؾ 

ويف ست وأربعقـ حؼة ما تؿ لفا ثالث سـقـ ألهنا استحؼت إن ـ 8ففل ذات لبـ 

ويف إحدى وستقـ جذطة  ما تؿ لفا ـ 9يطرقفا الػحؾ وأن يحؿؾ طؾقفا وتركب 

ويف ـ 16أربع سـقـ ألهنا تجذع إذا سؼط سـفا وهذا أطؾك سـ يجب يف الزكاة 

فنذا زادت ـ 12ويف إحدى وتسعقـ حؼتان إجؿاطا  ـ 11ست وسبعقـ بـتا لبقن 

ـ 14أربعقـ بـت لبقن  ثؿ يف كؾـ 13طـ مائة وطشريـ واحدة فثالث بـات لبقن  

ويف كؾ خؿسقـ حؼة فػل مائة وثالثقـ حؼة وبـتا لبقن ويف مائة وأربعقـ حؼتان 

يف مائة وستقـ أربع بـات لبقن ويف وبـت لبقن ويف مائة وخؿسقـ ثالث حؼاق و

مائة وسبعقـ حؼة وثالث بـات لبقن وهؽذا فنذا بؾغت مائتقـ خقر بقـ أربع 

 .حؼاق وخؿس بـات لبقن

 ضابط:

ومـ وجبت طؾقف بـت لبقن مثال وطدمفا أو كاكت معقبة فؾف أن يعدل إلك بـت 

ا ويجزئ مخاض ويدفع جرباكا أو إلك حؼة ويلخذه وهق شاتان أو طشرون درهؿ
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وال دخؾ  ئشاة وطشر دراهؿ ويتعقـ طؾك ولل محجقر طؾقف إخراج أدون مجز 

 .لجربان يف غقر إبؾ

 فصو يف شماج اىثقس 
 ْصاب ايبكط:

يف ثالثقـ مـ البؼر أهؾقة كاكت أو وحشقة تبقع أو تبقعة لؽؾ مـفؿا سـة ب ويجـ 1

الؿقفؼ وهق ، وطـف ال تجب يف القحشقة اختارها وال شلء فقؿا دون الثالثقـ

 ويجب يف أربعقـ مسـة لفا سـتان وال يجزئ مسـ وال تبقعانـ 2مذهب الجؿفقر 

فنذا بؾغت ما يتػؼ فقف ـ 5ويف كؾ أربعقـ مسـة ـ 4ثؿ يجب يف كؾ ثالثقـ تبقع ـ 3

 .الػرضان كؿائة وطشريـ خقر

 املٛاضع اييت جيعئ ؾٝٗا ايصنط ةثالةث١ َٛاضع:

ويجزئ ابـ لبقن وحؼ وجذع مؽان بـت ـ  2بؼر التبقع يف الثالثقـ مـ ال يجزئـ 1

ويجزئ الذكر إذا كان الـصاب كؾف ذكقرا سقاء كان مـ ـ 3مخاض طـد طدمفا 

 .إبؾ أو بؼر أو غـؿ ألن الزكاة مقاساة فال يؽؾػفا مـ غقر مالف
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 فصو يف شماج اىغٌْ

ويجب يف أربعقـ مـ الغـؿ ضلكا كاكت أو معزا أهؾقف كاكت أو وحشقة شاة ـ 1

، وال شلء فقؿا دون األربعقـتؿ لف سـة أو ثـل معز تؿ لف ستة أشفر ذع ضلن ج

ويف مائة وإحدى ـ 2وطـف ال تجب يف القحشقة اختارها الؿقفؼ وفاقا لؾجؿفقر 

ـ ويف أربعؿائة أربع 4 ويف مائتقـ وواحدة ثالث شقاهـ 3وطشريـ شاتان  إجؿاطا 

ػل خؿسؿائة خؿس شقاه ويف ستؿائة تستؼر الػريضة يف كؾ مائة شاة ف ثؿ ـ 4 شقاه 

 .ست شقاه وهؽذا

 غبع١: تؤخصجيعئ إٔ ٚال 

وال ـ 4ؾ وال حامـ 3وال معقبة ال يضحك هبا إال إن كان الؽؾ كذلؽ ـ 2هرمة ـ 1

، وهل وال أكقلةـ 7وال كريؿة ـ 6 وال صروقة الػحؾـ 5الربك التل تربل ولدها 

 مالؽفا.إال أن يشاء الؿعدة لألكؾ 

 :تؤخصجيعئ إٔ ٚ

وصغقرة مـ صغار غـؿ ال إبؾ وبؼر فال يجزئ فصالن ـ 2مريضة مـ مراض ـ 1

 .وطجاجقؾ
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 االجتؿاع:

وإن اجتؿع صغار وكبار وصحاح ومعقبات وذكقر وإكاث أخذت أكثك ـ 1

وإن كان الـصاب كقطقـ كبخايت وطراب ـ 2 صحقحة كبقرة طؾك قدر ققؿة الؿالقـ

  .ضة مـ أحدهؿا طؾك قدر ققؿف الؿالقـوبؼر وجقامقس وضلن ومعز أخذت الػري

 فصو يف أحناً اخليؽح

 .تصقر الؿالقـ الؿختؾطقـ كالؿال القاحد، فالشركة: هل والخؾطة

 ؾطٚط اـًط١ اةثٓإ:

، والخؾقطان مـ أهؾ وجقهباـ 2كصابا مـ ماشقة ـ أن يؽقن الؿالقـ الخؾقطان 1

 وهق الؿسؾؿ الحر.
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 ٚاـًط١ ْٛعإ:

 طة أوصاف.ـ خؾ2ـ خؾطة أطقان 1

و ـ 2 كصػ أو كحقهواحد مـ الشركقـ مشاطا لؽؾ  لن يؽقنب :طقاناألخؾطة ـ ف1

 واحد مـ الشركقـ. بلن تؿقز ما لؽؾ صافاألوخؾطة 

 خػ١ أَٛض: ؿرتنا يفإٔ ٜٚ 

ـ 3ومسرح وهق ما تجتؿع فقف لتذهب لؾؿرطك ـ 2مراح وهق الؿبقت والؿلوى ـ 1 

ـ 5يختص بطرق أحد الؿالقـ  وفحؾ بلن الـ 4ومحؾب وهق مقضع الحؾب 

 الرطل. ووقت، ومرطك وهق مقضع الرطل

فؾق كان إلكسان شاة وآلخر تسعة وثالثقن أو ألربعقـ رجال أربعقن شاة لؽؾ 

واحد شاة واشرتكقا حقال تاما فعؾقفؿ شاة طؾك حسب مؾؽفؿ وإذا كان لثالثة 

اد يف شلء مائة وطشرون شاة لؽؾ واحد أربعقن ولؿ يثبت ألحدهؿ حؽؿ االكػر

 .مـ الحقل فعؾك الجؿقع شاة أثالثا
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 ةثالةث١ أَٛض: ٚال أةثط ـًط١ 

وال فقؿا دون ـ 2كؽافر ومؽاتب ومستغرق يف ديـ مـ لقس مـ أهؾ الزكاةـ 1

 كؿـ غصب ماشقة. وال لخؾطة مغصقبـ 3كصاب 

 ضابط:

وال أثر ، وإذا كاكت سائؿة الرجؾ متػرقة فقق مسافة قصر فؾؽؾ محؾ حؽؿف

 مـ الزكاة. فرارا الخؾطة والتػريؼ  لؾتػريؼ يف غقر ماشقة ويحرملؾخؾطة وال

 تاب شماج احلث٘ب ٗاىثَاز 
 :ػب ايعنا٠ يف

الحبقب كؾفا كالحـطة والشعقر واألرز والدخـ والباقالء والعدس والحؿص ـ 1

الػجؾ والؼرصؿ واألبازير حب وسائر الحبقب ولق لؿ تؽـ ققتا كحب الرشاد و

 .الخقاربزر الؼثاء وبزر ؽؿقن وبزر الؽتان وكؾفا كالؽسػرة وال

 اؿبٛب تٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

 ـ حبقب هل دواء.3ـ حبقب هل لإلصالح الؼقت 2ـ حبقب هل ققت 1
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 بؿططني:ٚيف نٌ مثط  

كتؿر ، تؽؿؾ فقف الـعؿة لعدم الـػع بف مآال ويدخر وما ال يدخر الـ 2يؽال ـ 1

  .وزبقب ولقز وفستؼ وبـدق

 يعنا٠ يف أضبع١ أؾٝا٤:ا ٚال ػب

 :والزهقر وكحقهاـ 4والبؼقل ـ 3وال يف الخضر ـ 2يف سائر الثؿار ـ 1

 أؾٝا٤ ػب ؾٝٗا ايعنا٠:

 فقفاب وورق يؼصد كسدر وخطؿل وآس فتجـ 4وسؿاق ـ 3وأشتان ـ 2صعرت ـ 1

 .ألهنا مؽقؾة مدخرة الزكاة

 :ٜٚعترب يٛجٛب ايعنا٠ يف مجٝع شيو

 صػقة حب مـ قشره وجػاف غقره خؿسة أو سؼبؾقغ كصاب قدره بعد تـ 1

خؿسة أرصال وثؾث طراقل ففل ألػ وستؿائة رصؾ ، وهق والقسؼ ستقن صاطا

طراقل وألػ وأربعؿائة وثؿاكقة وطشرون رصال وأربعة أسباع رصؾ مصري 

ثـان وأربعقن رصال وستة أسباع رصؾ دمشؼل ومائتان وسبعة اوثالث مائة و
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والقسؼ والؿد والصاع مؽايقؾ كؼؾت إلك  وخؿسقن رصال وسبع رصؾ قدسل 

القزن لتحػظ وتـؼؾ وتعترب بالرب الرزيـ فؿـ اتخذ مؽقال يسع صاطا مـف طرف بف 

العام القاحد وزرطف  ما بؾغ حد القجقب مـ غقره وتضؿ أكقاع الجـس مـ ثؿرة

وكؿا لق بدأ  بعضفا إلك بعض ولق مؿا يحؿؾ يف السـة حؿؾقـ يف تؽؿقؾ الـصاب

صالطفا وإدراكفا اسقاء اتػؼ وقت فتضؿ إلك بعض داها قبؾ األخرى صالح إح

تؿر لزبقب  جـس إلك آخر فال يضؿ بر لشعقر وال ال، فأو اختؾػ تعدد البؾد أو ال

ويعترب أيضا لقجقب الزكاة أن يؽقن الـصاب ـ 2يف تؽؿقؾ كصاب كالؿقاشل 

 .مؿؾقكا لف وقت وجقب الزكاة وهق بدو الصالح

 ؾُٝا: ايعنا٠ ؾال ػب

مؾؽف بعد بدو الصالح بشراء  وكذا ماـ 3أو يلخذه بحصاده ـ 2يؽتسبف الؾؼاط ـ 1

وهق شعقر الجبؾ : وال فقؿا يجتـبف مـ الؿباح كالبطؿ والزطبؾـ 4أو إرث أو غقره 

، ويف وجف ؿام ولق كبت يف أرضف ألكف ال يؿؾؽ بؿؾؽ األرضكوبزر قطقن وحب 

دمل كؿـ سؼط لف حب حـطة يف أرضف أو فنن كبت بـػسف ما يزرطف اآليؿؾؽفا، 

 .أرض مباحة فػقف الزكاة ألكف يؿؾؽف وقت القجقب
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 يف اىقدز اى٘اخة يف شماج احلث٘ب ٗاىثَازفصو 

طشر وهق واحد مـ طشرة فقؿا سؼل بال ممكة كالغقث والسققح ـ فقجب 1

ويجب  كصػ العشر مع الؿمكة كالدوالب تديره ـ 2والبعؾل الشارب بعروقف 

ويجب ثالثة أرباع العشر فقؿا يشرب بال ممكة ـ 3 والـقاضح يستؼك طؾقفا البؼر

السؼل بؿمكة  :فنن تػاوتاـ 4وبؿمكف كصػقـ قال يف الؿبدع بغقر خالف كعؾؿف 

وما يسؼك بف يف ـ 5وبغقرها  فاالطتبار بلكثرهؿا كػعا وكؿقا ألن اطتبار طدد السؼل 

لجفؾ بلكثرهؿا كػعا العشر لقخرج ومع اـ 6كؾ وقت مشؼة فاطترب األكثر كالسقم 

 .مـ طفدة القاجب بقؼقـ

 ضابط:

وإذا كان لف حائطان أحدهؿا يسؼك بؿمكة واآلخر بغقرها ضؿا يف الـصاب ولؽؾ 

 .مـفؿا حؽؿ كػسف يف سؼقف بؿمكة وغقرها ويصدق مالؽ فقؿا سؼل بف

 ٚقت ايٛجٛب:

واالقتقات ؾ كوإذا اشتد الحب وبدا صالح الثؿر وجبت الزكاة ألكف يؼصد لأل

 .كالقابس
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 تؿطٜع: 

بدو  بتعديف بعد الحب والثؿرة أو تؾػـ 3الثؿرة باع أو ـ 2فؾق باع الحب ـ 1

 قبؾ الحب والثؿر أو باعـ 5 الحب والثؿر وإن قطعـ 4 الزكاة لؿ تسؼط الصالح

 .فال زكاة إن لؿ يؼصد الػرار مـفا بدو الصالح

 اغتكطاض ايٛجٛب:

ؾفا يف البقدر وكحقه وهق مقضع تشؿقسفا وتقبقسفا وال يستؼر القجقب إال بجع

 .ألكف قبؾ ذلؽ يف حؽؿ ما لؿ تثبت القد طؾقف

 تؿطٜع:

نن تؾػت الحبقب أو الثؿار قبؾ جعؾفا يف البقدر بغقر تعد مـف وال تػريط ـ ف1

فنن تؾػ البعض فنن كان قبؾ القجقب زكك الباقل إن ـ 2سؼطت ألهنا لؿ تستؼر 

زكك الباقل مطؾؼا حقث بؾغ القجقب  بعدالتؾػ وإن كان ـ 3بؾغ كصابا وإال فال 

 .مع التؾػ كصابا

 ضابط:
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ويؾزم إخراج حب مصػك وثؿر يابسا ويحرم شراء زكاتف أو صدقتف وال يصح 

 .ويزكك كؾ كقع طؾك حدتف

 .طؾك مستلجر األرض دون مالؽفا كالؿستعقر العشر ويجب العشر أو كصػ

 ؾ٦ٝني: ٚجيتُع 

، فالعشر زكاة يف غؾتفا، والخراج أجرة يف لخراج يف أرض خراجقةواـ 2العشر ـ 1 

  .وال زكاة يف قدر الخراج إن لؿ يؽـ لف مال آخرطقـفا، 

 فصو يف شماج اىؼعو
 عث:

 قال اإلمام أحؿد: أذهب إلك أن يف العسؾ زكاة العشر قد أخذ طؿر مـفؿ الزكاة.

: ال بؾ أخذه مـفؿ. وهل مـ قال األثرم: وذلؽ أهنؿ تطقطقا بف، قال اإلمام أحؿد

الؿػردات قال ابـ مػؾح يف الػروع: ويتقجف ألحؿد رواية أخرى أكف ال زكاة يف 

 العسؾ، قال الؿرداوي يف اإلكصاف: وما هق ببعقد.
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 ْصاب ايعػٌ: 

 وإذا أخذ مـ مؾؽف أو مقات كرؤوس الجبال مـ العسؾ مائة وستقـ رصال طراققا

 يساوي اثـقـ وستقـ كقؾق تؼريبا.

 َكساض ايٛاجب:

فػقف طشره قال اإلمام أذهب إلك أن يف العسؾ زكاة العشر قد أخذ طؿر مـفؿ  

وقال يف  ، وهل مـ الؿػردات وقد ضعػ هذه الؿسللة صاحب الػروعالزكاة

 االكصاف ما هق ببعقد.

 ضابط:

 .كجبقؾلرتوال زكاة فقؿا يـزل مـ السؿاء طؾك الشجر كالؿـ وا

 . رات مرة فال زكاة فقف بعد ألكف غقر مرصد لؾـؿاءوإن زكك ما ذكر مـ الؿعش
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 فصو يف شماج ادلؼدُ
 املعسٕ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 وإن كان غقرـ 2والؿعدن إن كان ذهبا أو فضة فػقف ربع طشره إن بؾغ كصابا ـ 1

فػقف ربع طشر ققؿتف إن بؾغت كصابا بعد سبؽ وتصػقة إن كان  الذهب والػضة

 .كاةأهؾ وجقب الز الؿخرج لف مـ

 ايصٜٔ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعنا٠ ةثالةث١:

  ـ الؿديـ الؿستغرق.3ـ الؿؽاتب 2ـ الؽافر 1

 فصو يف شماج اىسماش

ما وجد مـ دفـ الجاهؾقة أي مدفقهنؿ أو مـ تؼدم مـ كػار طؾقف أو طؾك : والركاز

 .بعضف طالمة كػر فؼط فػقف الخؿس يف قؾقؾف وكثقره ولق طرضا

لح كؾفا وباققف لقاجده ولق أجقرا لغقر ويصرف مصرف الػلء الؿطؾؼ لؾؿصا

 .صؾبف وإن كان طؾك شلء مـف طالمة الؿسؾؿقـ فؾؼطة وكذا إن لؿ تؽـ طالمة
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 تاب شماج اىْقدٌِ 

 .والػضةـ 2الذهب ـ 1وهؿا: 

 ْصاب ايصٖب ٚايؿض١:

ويف والؿثؼال: أربع غرام وربع تؼريبا، يجب يف الذهب إذا بؾغ طشريـ مثؼاال 

 ، والدرهؿ غرامقـ وسبعة وتسعقـ تؼريبا.تل درهؿ إسالملالػضة إذا بؾغت مائ

 املكساض ايٛاجب يف ايصٖب ٚايؿض١:

بالدرهؿ اإلسالمل الذي وزكف ستة دواكؼ والعشرة مـ  ربع العشر مـفا واالطتبار

سبعة مثاققؾ فالدرهؿ كصػ مثؼال وخؿسف وهق خؿسقن حبة وخؿسا  ؿالدراه

ن ديـارا وسبعا ديـار وتسعف طؾك حبة شعقر والعشرون مثؼاال خؿسة وطشرو

التحديد بالذي زكتف درهؿ وثؿـ درهؿ ويزكك مغشقش إذا بؾغ خالصف كصابا 

 .وزكا
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 ضِ ايصٖب إىل ايؿض١:

الػضة يف تؽؿقؾ الـصاب باألجزاء فؾق مؾؽ طشرة مثاققؾ  ويضؿ الذهب إلكـ 1

ومائة درهؿ فؽؾ مـفؿا كصػ كصاب ومجؿقطفؿا كصاب ويجزئ إخراج زكاة 

دها مـ اآلخر ألن مؼاصدهؿا وزكاهتؿا متػؼة ففؿا كـقطل جـس وال فرق بقـ أح

كؿـ لف  الذهب والػضةطروض التجارة إلك ؿة وتضؿ ققـ 2الحاضر والديـ 

ولق ـ 3طشرة مثاققؾ ومتاع ققؿتف طشرة أخرى أو لف مائة درهؿ ومتاع ققؿتف مثؾفا 

يضؿ جقد كؾ وـ 4كان ذهب وفضة وطروض ضؿ الجؿقع يف تؽؿقؾ الـصاب 

 .إلك رديئف وتربه ةجـس ومضروب

 ضابط:

ويخرج مـ كؾ كقع بحصتف واألفضؾ مـ األطؾك ويجزئ إخراج رديء طـ أطؾك 

 .مع الػضؾ

 عؿط٠ أؾٝا٤: ٜٚباح يًصنط َٔ ايؿض١

ـ 3 السقػ و يباح لف قبقعة السقػ وهل ما يجعؾ طؾك صرف قبضةـ 2الخاتؿ ـ 1

وحؾقة ـ 4بف القسط وتسؿقفا العامة الحقاصة ويباح لف حؾقة الؿـطؼة وهل ما يشد 
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، وهق ما يؾبس تحت انرالحؾقة وـ 7الخػ حؾقة وـ 6الخقذة حؾقة وـ 5الجقشـ  

حؿائؾ سقػ ألن ذلؽ يساوي الؿـطؼة معـك فقجب أن يساويفا حؾقة وـ 8 الخػ

ـ 16 ، وهل جعبة السفاموتركاش الـشابـ 9حؽؿا قال الشقخ تؼل الديـ 

 .ألكف يسقر تابعتؿسؽ هبا طؿامة الؿحارب ، التل والؽاللقب

 يف يبؼ اـامت:ٚاألؾضٌ 

ـ 3الػضة  ومـ غقر الػضة مـ الخاتؿ ولف جعؾ فصـ 2جعؾ فصف مؿا يؾل كػف ـ 1

 .واألولك جعؾف يف يساره

 يف اـامت: ٜٚهط

 .أن يؽتب طؾقف ذكر اهلل قرآكا أو غقرهـ و3 ووسطكـ 2 بسبابةـ أن يجعؾ الخاتؿ 1

 ضابط:

اتخذ لـػسف طدة خقاتقؿ لؿ تسؼط الزكاة فقؿا خرج طـ العادة إال أن يتخذ  ولق 

 .ذلؽ لقلده أو طبده
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 عؿط٠ أَٛض:ٚال ٜباح 

ـ 5والؿؼؾؿة ـ 4وتحؾقة الدواة ـ 3ولباس الخقؾ كالؾجؿ ـ 2كتحؾقة الؿراكب ـ 1

ـ 9والؿقؾ ـ 8والؿؽحؾة ـ 7والؿشط ـ 6 ، وهق حزام يقضع يف الخصروالؽؿران

 .والؼـديؾـ 16والؿرآة 

 :ٜٚباح يًصنط َٔ ايصٖب

 .وما دطت إلقف ضرورة كلكػ وكحقه كرباط أسـانـ 2 قبقعة السقػـ 1

 مخػ١: ٜٚباح يًٓػا٤ َٔ ايصٖب ٚايؿض١

ـ 3 يف الرجؾ والخؾخالـ 2 يف العـؼ ما جرت طادهتـ بؾبسف ولق كثر كالطققـ 1

يف والتاج ـ 7والؿؼالد ـ 6وما يف الؿخاكؼ ـ 5 يف األذن والؼرطـ 4 يف القد والسقار

 .وما أشبف ذلؽالرأس 

 .تحؾ بجقهر وكحقهؾذكر واألكثك: ويباح ل

 ِ ايصنط ٚاألْث٢ بأضبع١ أؾٝا٤:ٚنطٙ ؽت

 .ورصاصـ 4وكحاس ـ 3وصػر ـ 2بحديد ـ 1
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 اؿًٞ ٜٓكػِ إىل أضبع١ أقػاّ: 

 ـ الؿعد لؾـػؼة.4ـ الؿعد لؾؽرى 3ـ الؿعد لإلطارة 2ـ الؿعد لالستعؿال 1

 :ذًٞ ايصنط ٚاألْث٢  ظنا٠ يفٚال

حتك ولق اتخذ الرجؾ حؾل  ؾعاريةالؿعد لأو ـ 2الؿباح الؿعد لالستعؿال ـ 1

 .الـساء إلطارهتـ أو بالعؽس إن لؿ يؽـ فرارا

 اؿًٞ ايصٟ ؾٝ٘ ظنا٠:

محرما كسرج الحؾل أو كان ـ 3الـػؼة أطد الحؾل  أوـ 2وإن أطد الحؾل لؾؽراء ـ 1

إن بؾغ كصابا وزكا ألهنا إكؿا سؼطت مؿا أطد بشرط:  كاةولجام وآكقة فػقف الز

 .لالستعؿال بصرفف طـ جفة الـؿاء فقبؼك ما طداه طؾك مؼتضك األصؾ

 ضابط:

معدا لؾتجارة وجبت الزكاة يف ققؿتف كالعروض ومباح الصـاطة إن الحؾل فنن كان 

 .يؽـ لؾتجارة يعترب يف الـصاب بقزكف ويف اإلخراج بؼقؿتف لؿ
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 :ٕ حي٢ًٚحيطّ أ

 .أو حائط بـؼدـ 3أو يؿقه سؼػ ـ 2مسجد ـ 1

 ؾٝ٘ ؾ٦ٝني: ٚػب

 .وزكاتف بشرصف إال إذا استفؾؽ فؾؿ يجتؿع مـف شلءـ 2إزالتف ـ 1

 تاب شماج اىؼسٗض

هق ما أطد لبقع وشراء ألجؾ ربح سؿل بذلؽ ألكف يعرض لقباع : العروض

 .ويشرتى أو ألكف يعرض ثؿ يزول

 ايتحاض٠:  ؾطٚط ٚجٛب ايعنا٠ يف عطٚض

العروض بػعؾف كالبقع والـؽاح والخؾع وقبقل الفبة والقصقة  إذا مؾؽـ 1

، وطـف تصقر بـقة التجارة  طـد التؿؾؽـ 2 ، ولق بغقر معاوضةواسرتداد الؿبقع

وبؾغت ـ 3واستصحاب حؽؿفا فقؿا تعقض طـ طرضفا لؾتجارة بؿجرد الـقة، 

 .كصابا مـ أحد الـؼديـ ة العروضققؿ
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 عطٚض ايتحاض٠: املعن٢ يف 

وال تجزئ الزكاة مـ ، زكك ققؿتفا ألهنا محؾ القجقب الطتبار الـصاب هبا

  .العروض

 صٛض ؼٌٜٛ اي١ٝٓ:

ؾتجارة لأو مؾؽفا بػعؾف بغقر كقة التجارة ثؿ كقاها ـ 2فنن مؾؽفا بغقر فعؾف كنرث ـ 1

 قةتجارة ألهنا خالف األصؾ يف العروض فال تصقر لفا بؿجرد الـؾهبا لؿ تصر ل

لبس إذا كقاه لؼـقة ثؿ كقاه لؾتجارة اإال حؾل  حتك يبقعفا ويحقل طؾقفا الحقل

 .فقزكقف

 مباشا تكّٛ عطٚض ايتحاض٠:

العروض طـد تؿام الحقل باألحظ لؾػؼراء مـ طقـ ذهب أو ورق فضة فنن  وتؼقم

 .بؾغت ققؿتفا كصابا بلحد الـؼديـ دون اآلخر اطترب ما تبؾغ بف كصابا

 ضابط مهم:
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كؿا لق كان فتؼقم باألحظ لؾػؼراء، و يعترب ما اشرتيت بف ال قدرا وال جـسا وال

 .طرضا

والخصل بصػتف وال طربة بؼقؿة آكقة لحرمة الصـعة الؿغـقة ساذجة األمة  وتؼقم

  .ذهب و فضة

 اْكطاع ذٍٛ ايتحاض٠:

وإن اشرتى طرضا بـصاب مـ أثؿان أو طروض بـل طؾك حقلف ألن وضع ـ 1

لتؼؾقب واالستبدال بالعروض واألثؿان فؾق اكؼطع الحقل لبطؾت التجارة طؾك ا

وإن اشرتاه أو باطف بـصاب سائؿة لؿ يبقـ طؾك حقلف الختالففؿا ـ 2زكاة التجارة 

إال أن يشرتي كصاب سائؿة لؾتجارة بؿثؾف لؾؼـقة ألن ـ 3يف الـصاب والقاجب 

لؿعارض يثبت حؽؿ السقم سبب لؾزكاة قدم طؾقف زكاة التجارة لؼقهتا فبزوال ا

ومـ مؾؽ كصابا مـ السائؿة لتجارة فعؾقف زكاة تجارة وإن لؿ ـ 4 السقم لظفقره

 .تبؾغ ققؿتفا كصاب تجارة فعؾقف زكاة السقم
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 األؾٝا٤ اييت تسخٌ يف ايعنا٠: 

وإذا اشرتى ما يصبغ بف ويبؼك أثره كزطػران وكقؾ وكحقه ففق طرض تجارة ـ 1

وما يدهـ بف كسؿـ ـ 3يف دباغ لقدبغ بف كعػص وكذا ما يشرتـ 2يؼقم طـد حقلف 

 .ومؾح

 األؾٝا٤ اييت ال تسخٌ يف ايعنا٠:

وققارير العطار إال أن يريد ـ 3وأمتعة التجارة ـ 2وال شلء يف آالت الصباغ ـ 1

 .بقعفا معفا

 :ٚال ظنا٠

وال يف ققؿة ما أطد لؾؽراء مـ طؼار وحققان وضاهر كالم ـ 2يف غقر ما تؼدم ـ 1

 .ولق أكثر مـ شراء العؼارات فارااألكثر 

 تاب شماج اىفؽس

الصدقة طـ البدن وإضافتفا إلك الػطر مـ إضافة ، وشرطا: هل اسؿ مصدرالػطر 

 .الشلء إلك سببف
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  ظنا٠ ايؿطط: بٛٚجؾطٚط 

 فضؾ لف طــ 2أهؾ البقادي وغقرهؿ وتجب يف مال يتقؿ  طؾك كؾ مسؾؿ مـ ـ 1

 .ت طقالف ألن ذلؽ أهؿ فقجب تؼديؿفيقم العقد ولقؾتف صاع طـ ققتف وقق

 :ٚال ٜعترب يٛجٛبٗا

 .مؾؽ كصاب وإن فضؾ بعض صاع أخرجفـ 1

 :ٜٚعترب نٕٛ شيو نً٘ بعس ذٛا٥ح٘ األص١ًٝ

 .أو لؿـ تؾزمف مموكتف مـ مسؽـ وطبد ودابة وثقاب بذلة وكحق ذلؽـ 2 لـػسفـ 1 

 ضابط:

ب الديـ فقؼدمف إذا ألن بطؾ ألهنا لقست واجبة يف الؿال إال ال يؿـعفا الديـو 

 .الزكاة واجبة مقاساة وقضاء الديـ أهؿ
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 :ؾٝدطد ظنا٠ ايؿطط عٔ 

وطـ مسؾؿ يؿقكف مـ الزوجات واألقارب وخادم زوجتف إن لزمتف ـ 2كػسف ـ 1

ولق تربع بؿموكة شخص ـ 3 مموكتف وزوجة طبده الحرة وقريبف الذي يؾزمف إطػافف

ر فال تؾزمف تربع بف بعض الشف جؿقع شفر رمضان أدى فطرتف بخالف ما لق

 فطرتف.

 أضبع١: ٚال تًعَ٘ ؾطط٠

مـ يؿقكف مـ الؽػار ألهنا صفرة لؾؿخرج طـف والؽافر ال يؼبؾفا ألكف ال يطفره ـ 1

وضئر استلجرها ـ 3وال تؾزمف فطرة أجقر استلجره بطعامف ـ 2 إال اإلسالم ولق طبدا

 ط.كؾؼقوال مـ وجبت كػؼتف يف بقت الؿال ـ 4بطعامفا 

 :ٚإٕ عحع عٔ ايبعض ٚقسض ع٢ً ايبعض

فامرأتف لقجقب كػؼتفا مطؾؼا ـ 2بدأ بـػسف ألن كػؼة كػسف مؼدمة فؽذا فطرهتا ـ 1

فرققؼف لقجقب كػؼتف مع اإلطسار ولق مرهقكا أو ـ 3وآلكديتفا وألهنا معاوضة 

 فقلده لقجقبـ 6فلبقف ـ 5فلمف لتؼديؿفا يف الرب ـ 4مغصقبا أو غائبا أو لتجارة 

فلقرب يف مقراث ألكف أولك مـ غقره فنن استقى اثـان فلكثر ـ 7كػؼتف يف الجؿؾة 
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والعبد بقـ شركاء طؾقفؿ صاع بحسب مؾؽفؿ فقف ، ولؿ يػضؾ إال صاع أقرع

كـػؼتة وكذا حر وجبت كػؼتف طؾك اثـقـ فلكثر يقزع الصاع بقـفؿ بحسب الـػؼة 

 .ألن الػطرة تابعة لؾـػؼة

 .جـقـويستحب أن يخرج طـ ال

 ايعنا٠ يثالةث١: ٚال ػب

وكذا مـ لؿ تجب كػؼتفا لصغر ـ 2تجب طؾقف كػؼتفا  لزوجة كاشزة ألكف الـ 1

وال ألمة تسؾؿفا لقال فؼط وتجب طؾك ـ 3ألهنا كاألجـبقة ولق حامال  وكحقه

 .سقدها

 االغتصإ يف إخطاد ظنا٠ ايؿطط:

طـ كػسف بغقر  إذن ومـ لزمت غقره فطرتف كالزوجة والـسقب الؿعسر فلخرج ـ 1

ومـ أخرج طؿـ ال ـ 2مـ تؾزمف أجزأت ألكف الؿخاصب هبا ابتداء والغقر متحؿؾ 

 .تؾزمف فطرتف بنذكف أجزأ وإال فال



  

 

329 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ظنا٠ ايؿطط: ٚٚقت إخطاد 

وتجب الػطرة بغروب الشؿس لقؾة طقد الػطر إلضافتفا إلك الػطر واإلضافة ـ 1

الػطر مـ جؿقع رمضان مغقب تؼتضل االختصاص والسببقة وأول زمـ يؼع فقف 

الشؿس مـ لقؾة الػطر فؿـ أسؾؿ بعد غروب أو مؾؽ طبدا بعد الغروب أو تزوج  

بعد الغروب أو ولد لف بعد الغروب لؿ تؾزمف فطرتف يف جؿقع  زوجة ودخؾ هبا

األشقاء قبؾ الغروب تؾزم  ذلؽ لعدم وجقد سبب القجقب  وإن وجدت هذه

ويجقز إخراجفا معجؾة قبؾ العقد بققمقـ فؼط  ـ2الػطرة لؿـ ذكر لقجقد السبب 

يقم العقد  وتؽره يف باقلـ 4 وإخراجفا يقم العقد قبؾ مضقف إلك الصالة أفضؾـ 3

ولؿـ وجبت ، ويؽقن آثؿا بتلخقرها طـفالعقد  ويؼضقفا بعد يقمـ 5 بعد الصالة

 .طؾقف فطرة غقره إخراجفا مع فطرتف مؽان كػسف

 فصو يف ٍقداز شماج اىفؽس  
 أَٛض: ١َٔ مخػٚجيب يف ايؿطط٠ صاع 

الشعقر سقيؼ أو سقيؼ الرب أو الرب أو دققؼ الشعقر  أو دققؼر، أو شعقـ 2مـ بر ـ 1

صاع مـ  وأـ  3وهق ما يحؿص ثؿ يطحـ ويؽقن الدققؼ أو السقيؼ بقزن حبة 

أو أقط يعؿؾ مـ الؾبـ الؿخقض واألفضؾ تؿر فزبقب فرب ـ 5أو زبقب ـ 4تؿر 
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فدققؼفؿا فسقيؼفؿا فلقط فنن طدم الخؿسة أجزأ كؾ حب يؼتات فلكػع فشعقر 

، ويف وجف يجزئ كؾ وثؿر يؼتات كالذرة والدخـ واألرز والعدس والتقـ القابس

 مؽقؾ مطعقم ولق قدر طؾك األصـاف الخؿسة.

 مخػ١ أَٛض: ٚال  جيعئ

وكذا مختؾط بؽثقر مؿا ال ـ 4وقديؿ تغقر صعؿف ـ 3ومبؾقل ـ 2كؿسقس  معقبـ 1

ئ أن وال يجزـ 5جزئ فنن قؾ زاد بؼدر ما يؽقن الؿصػك صاطا لؼؾة مشؼة تـؼقتف ي

 .دخارخبز لخروجف طـ الؽقؾ وااليخرج 

 نٝؿ١ٝ إعطا٤ ايعنا٠:

طؽسف بلن يجقز وـ 2ويجقز أن يعطل الجؿاطة مـ أهؾ الزكاة ما يؾزم القاحد ـ 1

أو كصػ  بر يعطك القاحد ما طؾك جؿاطة واألفضؾ أن ال يـؼص معطك طـ مد

 الرب. صاع مـ غقر
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 صٛض يف ظنا٠ ايؿطط: 

أو جؿعت الصدقة ـ 2فلخرجفا آخذها إلك دافعفا  وإذا دفعفا إلك مستحؼفاـ 1

فعادت إلك إكسان صدقتف جاز ما لؿ يؽـ  ؿانطـد اإلمام فػرقفا طؾك أهؾ السف

 .حقؾة

 تاب إخساج اىصماج

، بخالف الصقم فال يجقز لؿـ وجبت طؾقف الزكاة الصدقة تطقطا قبؾ إخراجفا

 يجقز أن يصقم كػؾ وطؾقف فرض.

 :ٚجيب إخطاد

وكػارة ألن األمر الؿطؾؼ ـ 3كذر مطؾؼ ـ و2 الزكاة طؾك الػقر مع إمؽاكفـ 1

ألن حاجة الػؼقر كاجزة والتلخقر ، صالب هبا الساطلـ وكذا لق 4يؼتضل الػقرية 

 :أدى إلك الػقات إال مخؾ بالؿؼصقد وربؿا

ولف تلخقرها ألشد ـ 2قع ساع طؾك كػسف أو مالف وكحقه لضرر كخقف رجـ 1 

 .ولتعذر إخراجفا مـ الؿال لغقبة وكحقهاـ 3حاجة وقريب وجار 
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 :ايعنا٠ ؾإٕ َٓع

جحدا لقجقهبا كػر طارف بالحؽؿ وكذا جاهؾ طرف فعؾؿ وأصر وكذا جاحد ـ 1

 ورسقلف وجقهبا ولق لؿ يؿتـع مـ أدائفا وأخذت الزكاة مـف وقتؾ لردتف بتؽذيبف هلل

 بعد أن يستتاب ثالثا 

بخال ومـ مـعفا بخال مـ غقر جحد أخذت مـف فؼط قفرا كديـ مـعفا أو ـ 2

اآلدمل ولؿ يؽػر وطزر إن طؾؿ تحريؿ ذلؽ وققتؾ إن احتقج إلقف ووضعفا اإلمام 

  ، وطـف يؽػر بؼتالف لإلمام.مقاضعفا وال يؽػر بؼتالف لإلماميف 

 :َٚٔ ازع٢

أو أن ما بقده لغقره وكحقه ـ 4 أو كؼص الـصابـ 3بؼاء الحقل أو ـ 2أداءها ـ 1

 .صدق بال يؿقـ

 :ٚػب ايعنا٠ يف َاٍ

ومجـقن فقخرجفا ولقفؿا يف مالفؿا كصرف كػؼة واجبة طؾقفؿا ألن ـ 2صبل ـ 1

 .ذلؽ حؼ تدخؾف الـقابة ولذلؽ صح التقكقؾ فقف
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 :اي١ٝٓ يف إخطاد ايعنا٠ 

مـ مؽؾػ واألولك قرن الـقة بدفع ولف تؼديؿفا  بـقة الزكاة إال وال يجقز إخراج

 .بزمـ يسقر كصالة

 صؿ١ اي١ٝٓ:

 .فقـقي الزكاة أو الصدقة القاجبة وكحق ذلؽ

 صٛض ػعئ:

وصقل إلك الؿالؽ لحبس أو ر وإن تعذـ 2وإذا أخذت مـف قفرا أجزأت ضاهرا ـ 1

 .كحقه فلخذها اإلمام أو كائبف أجزأت ضاهرا وباصـا

فا بـػسف لقؽقن طؾك يؼقـ مـ وصقلفا إلك مستحؼفا ولف دفعفا واألفضؾ أن يػرق

 .إلك الساطل
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 :ٜٚػٔ

طـد دفعفا الؾفؿ اجعؾفا مغـؿا وال ممديفا وأن يؼقل ـ 2إخراج الزكاة  إضفارـ 1

آخذها آجرك اهلل فقؿا أططقت وبارك لؽ فقؿا أبؼقت ـ وأن يؼقل: 3 تجعؾفا مغرما

 .وجعؾف لؽ صفقرا

از وأجزأت كقة مقكؾ مع قرب وإال كقى مقكؾ طـد دفع وإن وكؾ مسؾؿا ثؼة ج

لقكقؾ ووكقؾ طـد دفع لػؼقر ومـ طؾؿ أهؾقة آخذ كره إطالمف هبا ومع طدم طادتف 

 .ال يجزيف الدفع لف إال إن أطؾؿف

 َهإ إخطاد ايعنا٠:

ويجقز كؼؾفا إلك دون مسافة ـ 2واألفضؾ إخراج زكاة كؾ مال يف فؼراء بؾده ـ 1

وال يجقز كؼؾفا مطؾؼا إلك ما تؼصر ـ 3لؿال ألكف يف حؽؿ بؾد واحد قصر مـ بؾد ا

ـؼؾفا إلك مسافة قصر ففقف الصالة  بخالف كذر وكػارة ووصقة مطؾؼة فنن فعؾ 

أن يؽقن الؿال يف  مـ طفدتف ويلثؿ إالئ أجزأت ألكف دفع الحؼ إلك مستحؼف فرب

ف ألهنؿ أولك وطؾقف مموكة كؼؾ بؾد أو مؽان  ال فؼراء فقف فقػرقفا يف أقرب البالد إلق

 .ودفع وكقؾ ووزن



  

 

335 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ضابط: 

فنن كان الؿالؽ يف بؾد ومالف يف بؾد آخر أخرج زكاة الؿال يف  بؾد بف الؿال كؾ ـ 1

الحقل أو أكثره دون ما كؼص طـ ذلؽ ألن األصؿاع إكؿا تتعؾؼ بف غالبا بؿضل 

يؽـ لف بف مال  أخرج فطرتف يف بؾد هق فقف وإن لؿـ و2 زمـ القجقب أو ماقاربف

 .ألن الػطرة إكؿا تتعؾؼ بالبدن كؿا تؼدم

 :القجقب لؼبض زكاة الؿال الظاهر ويجب طؾك اإلمام بعث السعاة قرب زمـ

  .والثؿارـ 3والزرع ـ 2كالسائؿة ـ 1

 .وإكؿا يجقز تعجقؾفا إذا كؿؾ الـصاب ويجقز تعجقؾ الزكاة لحقلقـ فلقؾ

 جيٛظ تعحٌٝ:ال ٚ

تؿ الحقل والـصاب كاقص قدر ما طجؾف صح وأجزأه ألن  طؿا يستػقده وإذاـ 1

الؿعجؾ كالؿقجقد يف مؾؽف فؾق طجؾ طـ مائتل شاة شاتقـ فـتجت طـد الحقل 

 .سخؾة لزمتف ثالثة



 

 

336 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 صٛض يف تعحٌٝ ايعنا٠:

ال إن دفعفا إلك ـ 3أو استغـك قبؾ الحقل أجزأت ـ 2وإن مات قابض معجؾة ـ 1

 .ل الدفعيعؾؿ غـاه فافتؼر اطتبارا بحا مـ

وال يستحب تعجقؾ الزكاة ولؿـ أخذ الساطل مـف زيادة أن يعتد هبا مـ قابؾف قال 

 .الؿقفؼ إن كقى التعجقؾ

 تاب إٔو اىصماج

، وهل وهؿ ثؿاكقة أصـاف ال يجقز صرففا إلك غقرهؿ مـ بـاء الؿساجد والؼـاصر

وتؽػقـ الؿقتك ووقػ  ، وهل ما تحدثف السققلوسد البثققالجسقر، 

  .حػ وغقرها مـ جفات الخقراالؿص

 ايصٓـ األٍٚ َٔ أٌٖ ايعنا٠:

الػؼراء وهؿ أشد حاجة مـ الؿساكقـ ألن اهلل بدأ هبؿ وإكؿا يبدأ باألهؿ فاألهؿ 

ففؿ مـ ال يجدون شقئا مـ الؽػاية أو يجدون بعض الؽػاية دون كصػفا وإن 

 .تػرغ قادر طؾك التؽسب لؾعؾؿ ال لؾعبادة وتعذر الجؿع أططل
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 يثاْٞ َٔ أٌٖ ايعنا٠:اـ ايصٓٚ 

الؿساكقـ الذيـ يجدون أكثر الؽػاية أو كصػفا فقعطك الصـػان تؿام كػايتفؿا مع  

 .طائؾتفؿا سـة ومـ مؾؽ ولق مـ أثؿان ما ال يؼقم بؽػايتف فؾقس بغـل

   َٔ أٌٖ ايعنا٠: ايثايثايصٓـ ٚ

 .رباهباألخذ الزكاة مـ أ العامؾقن طؾقفا وهؿ السعاة الذيـ يبعثفؿ اإلمام

 ايعإًَٛ عًٝٗا ِٖ:

 .وقسامفاـ 4وكتاهبا ـ 3وحػاضفا ـ 2جباهتا ـ 1

 ايعاٌَ غت١:ط ٚٚؾط

مـ غقر ـ 6 ، وهق الؼادر طؾك العؿؾكافقاـ 5أمقـا ـ 4مسؾؿا ـ 3ـ بالغا 2ـ طاقال 1

 .ذوي الؼربك

 ،غـقاكان قدر أجرتف مـفا ولق العامؾ: ويعطك 
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 :ٚجيٛظ نٕٛ

 كالؽافر والعبد. مؿـ مـع مـفاوكقالفا ـ 3وراطقفا ـ 2حامؾفا ـ 1

 َٔ أٌٖ ايعنا٠: ايطابعايصٓـ 

 :الؿملػة قؾقهبؿ جؿع مملػ وهق السقد الؿطاع يف طشقرتف 

أو إسالم ـ 4 أو يرجك بعطقتف ققة إيؿاكفـ 3 أو كػ شرهـ 2 مؿـ يرجك إسالمفـ 1 

ك ما ويعط، طـ الؿسؾؿقـشر أو دفع ـ 6 أو جبايتفا مؿـ ال يعطقفاـ 5 كظقره

 .يحصؾ بف التللقػ طـد الحاجة فؼط

 َٔ أٌٖ ايعنا٠: اـاَؼايصٓـ 

الرقاب وهؿ الؿؽاتبقن فقعطك الؿؽاتب وفاء ديـف لعجزه طـ وفاء ما طؾقف ولق  

يشرتي مـفا رقبة ال تعتؼ  مع قدرتف طؾك التؽسب ولق قبؾ حؾقل كجؿ ويجقز أن

سؾؿ ألن فقف فؽ رقبة مـ ويجقز أن يػؽ مـفا األسقر الؿ، فقعتؼفا ك الؿشرتيطؾ

 .ـفاماألسر ال أن يعتؼ قـف أو مؽاتبف 
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  َٔ أٌٖ ايعنا٠: ايػازؽايصٓـ  

 :كقطانالغارم 

 ايٓٛع األٍٚ:

غارم إلصالح ذات البقـ أي القصؾ بلن يؼع بقـ جؿاطة طظقؿة كؼبقؾتقـ أو أهؾ 

جؾ قريتقـ تشاجرا يف دماء وأمقال ويحدث بسببفا الشحـاء والعداوة فقتقسط الر

ائرة ففذا قد أتك ـال ئبالصؾح بقـفؿا ويؾتزم يف ذمتف ماال طقضا طؿا بقـفؿ لقطػ

معروفا طظقؿا فؽان مـ الؿعروف حؿؾف طـف مـ الصدقة لئال يجحػ ذلؽ 

بسادات الؼقم الؿصؾحقـ أو يقهـ طزائؿفؿ فجاء الشرع بنباحة الؿسللة فقفا 

 .مـ مالفوجعؾ لفؿ كصقبا مـ الصدقة ولق مع غـك إن لؿ يدفع 

 :ايٓٛع ايثاْٞ 

أو تديـ لـػسف يف شراء مـ كػار أو مباح أو محرم وتاب مع الػؼر ويعطك وفاء  

ديـف ولق هلل وال يجقز لف صرفف يف غقره ولق فؼقرا وإن دفع إلك الغارم لػؼره جاز أن 

 .يؼضل مـف ديـف
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 َٔ أٌٖ ايعنا٠: ايػابعايصٓـ 

ـ ال ديقان لفؿ أو لفؿ دون ما يؽػقفؿ يف سبقؾ اهلل وهؿ الغزاة الؿتطقطة الذي

 .فقعطك ما يؽػقف لغزوة ولق غـقا

 بؿططني: ٚعُط٠ ؿخ ايعنا٠ ٚجيعئ إٔ ٜعطٞ َٔ

 .فؼقرـ وأن يؽقن الحاج 2فرض ـ أن يؽقن الحج أو العؿرة 1 

 ٚال جيٛظ:

أو طؼارا يؼػف طؾك الغزاة وإن لؿ يغز رد ما ـ 3أن يشرتي مـفا فرسا يحبسفا ـ 1

 .إذا خرج يف سبقؾ اهلل أكؾ مـ الصدقة ابـ اإلمام أحؿد  طبد اهلل أخذه كؼؾ

 َٔ أٌٖ ايعنا٠: ايثأَايصٓـ 

 ئابـ السبقؾ وهق الؿسافر الؿـؼطع بسػره الؿباح أو الؿحرم إذا تاب دون الؿـش 

فقعطك ابـ السبقؾ  ما يقصؾف ، لؾسػر مـ بؾده  إلك غقرها ألكف لقس يف سبقؾ اهلل

مؼرضا وإن قصد بؾدا واحتاج قبؾ وصقلف إلقفا أططل ما يصؾ  بؾده ولق وجد إلك

 .بف إلك البؾد الذي قصده وما يرجع بف إلك بؾده
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 :ٚإٕ ؾضٌ َع 

 .أو مؽاتب شلء ردهـ 4أو غارم ـ 3أو غاز ـ 2ابـ السبقؾ ـ 1 

 :ٚإٕ ؾضٌ َع

 يتصرف بؿا شاء لؿؾؽف لفوالؿملػة قؾقهبؿ  ـ 4ـ والعامؾ 3ـ والؿسؽقـ 2ـ الػؼقر 1

 .مستؼرا

 ضابط:

ومـ كان ذا طقال أخذ ما يؽػقفؿ ألن كؾ واحد مـ طائؾتف مؼصقد دفع حاجتف 

 .ويصدق مـ ادطك طقاال أو فؼرا ولؿ يعرف بغـك

 صٛض يف صطف ايعنا٠:

، ويجزئ االقتصار طؾك إكسان واحدـ 2 الزكاة إلك صـػ واحد ويجقز صرفـ 1

  .أو مؽاتبف إن لؿ يؽـ حقؾة بشرط أن ال يشرتط طؾقف أن يردها لف ولق غريؿف 
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 :ٜٚػٔ

دفعفا إلك أقاربف الذيـ ال تؾزمف مموكتفؿ كخالف وخالتف طؾك قدر حاجتفؿ 

 .األقرب فاألقرب

 فصو يف اىرٌِ ال جت٘ش ذلٌ اىصماج
  عؿط٠: ٚال جيعئ إٔ تسؾع إىل

 ف، وهؿ ستة:مـ يـسب إلك هاشؿ بلن يؽقن مـ ساللت، وهؿ هاشؿلـ 1

وآل الحارث بـ طبد ـ 5وآل طؼقؾ ـ 4وآل جعػر ـ 3طؾل وآل ـ 2آل طباس ـ 1

 .وآل أبل لفبـ 6الؿطؾب 

 :إيٝ٘ ئيهٔ ػع

 .أو مملػاـ 3 أو غارما إلصالح ذات البقــ 2 إن كان غازياـ 1 

 ، هذه مخالػة لؾؿذهب.وال إلك مطؾبل لؿشاركتفؿ لبـل هاشؿ يف الخؿسـ 2
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 عث:  

يف القجقز الدجقؾل جا وجزم بف اختاره الؼاضل وأصحابف وصححف ابـ الؿـو 

اختاره الخرقل والشقخان  ك الؿطؾبلتجزئ إلوهق الؿذهب وغقره واألصح 

تتـاولفؿ ومشاركتفؿ لبـل  وغقرهؿ ألن آية األصـاف وغقرها مـ العؿقمات 

هاشؿ يف الخؿس لقس لؿجرد قرابتفؿ بدلقؾ أن بـل كقفؾ وبـل طبد شؿس مثؾفؿ 

ا شاركقهؿ بالـصرة مع الؼرابة كؿا أشار إلقف ولؿ يعطقا شقئا مـ الخؿس إكؿ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف لؿ يػارققين يف جاهؾقة وال إسالم والـصرة ال تؼتضل 

  .حرمان الزكاة

تجزئ إلك مقالل بـل وهق الؿذهب ولؽـ طؾك األصح  و ال إلك مقالقفؿاـ 3

 .الؿطؾب كنلقفؿ

 ٚنٌ َٔ َٓع األخص َٔ ايعنا٠ جيٛظ هلِ:

 .أو كذر لػؼر ال كػارةـ 3ووصقة ـ 2صدقة تطقع  أخذـ 1

يـػؼ طؾقف مـ وجبت طؾقف كػؼتف ر وال إلك فؼقـ 5وال إلك فؼقرة تحت غـل مـػؼ ـ 4

ولده وإن سػؾ مـ ولد االبـ أو ، وهق وال إلك فرطفـ 6مـ أقاربف الستغـائف بذلؽ  
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ن طؾقا إال أن وال إلك أصؾف كلبقف وأمف وجده وجدتف مـ قبؾفؿا وإـ 7ولد البـت 

وال يجزئ أيضا إلك ـ 8يؽقكقا طؿاال أو مملػقـ أو غزاة أو غارمقـ لذات بقـ 

سائر مـ تؾزمف كػؼتف ما لؿ يؽـ طامال أو غازيا أو مملػا أو مؽاتبا أو ابـ سبقؾ أو 

 .غارما إلصالح ذات بقـ

 :ٚػعئ إىل

و قريب بـحق أو تعذرت كػؼتف مـ زوج أـ 2 مـ تربع بـػؼتف بضؿف إلك طقالفـ 1

 .غقبة أو امتـاع

وال إلك زوج فال ـ 16وال تجزئ إلك طبد كامؾ رق غقر طامؾ أو مؽاتب ـ 9

وهـاك رواية بجقاز دفعفا إلك الزوج وققؾ أن هذا الؼقل يجزئفا دفع زكاهتا إلقف 

 .وال بالعؽسقديؿ رجع اإلمام طـ هذه الرواية 

ال يرثفؿ بػرض وال مؿـ مـ غقر طؿقدي الـسب  وتجزئ إلك ذوي أرحامف

 تعصقب.
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 ةثالث صٛض يف زؾع ايعنا٠: 

وإن أططاها لؿـ ضـف غقر أهؾ ألخذها فبان أهال لؿ تجزئف لعدم جزمف بـقة ـ 1

أو بالعؽس بلن دفعفا لغقر أهؾفا ضاكا ـ 2الزكاة حال دفعفا لؿـ ضـف غقر أهؾ لفا 

ال إذا دفعفا لغـل إـ 3أكف أهؾفا لؿ تجزئف ألكف ال يخػك حالف غالبا وكديـ اآلدمل 

 .ضـف فؼقرا فتجزئف

 فصو يف صدقح اىرؽ٘ع

وصدقة التطقع مستحبة وهل يف رمضان وكؾ زمان ومؽان فاضؾ كالعشر 

والحرمقـ أفضؾ ويف أوقات الحاجات أفضؾ وكذا طؾك ذي رحؿ ال سقؿا مع 

 .طداوة وجار

 .وتسـ الصدقة بالػاضؾ طـ كػايتف وكػاية مـ يؿقكف

 :ِ َٔ تصسمةثٜٚأ

 .أو كػقؾفـ 4أو غريؿف ـ 3وكذا لق أضر بـػسف ـ 2يـؼص مموكة تؾزمف بؿا ـ 1
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ومـ أراد الصدقة بؿالف كؾف ولف طائؾة لفؿ كػاية أو يؽػقفؿ بؿؽسبف فؾف ذلؽ لؼصة 

الصديؼ وكذا لق كان وحده ويعؾؿ مـ كػسف حسـ التقكؾ والصرب طؾك الؿسللة 

 .وإال حرم

 مراب اىصٍاً
ومـف إين كذرت م ال لؾساكت صائؿ إلمساكف طـ الؽاليؼ، اإلمساك ة:الصقام لغ

مـ  خصقصمخصقصة يف زمـ مء امساك بـقة طـ أشقا ا:وشرط، لؾرحؿـ صقما

 .شخص مخصقص

األربعقـ  وفرض صقم رمضان يف السـة الثاكقة مـ الفجرة قال ابـ حجر يف شرح

  .يف شعبان

 .رمضاكات إجؿاطاا فصام رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تسع

 ؾ٦ٝني: ػتربٜٚ

 .وال يؽره ققل رمضان، ققل شفر رمضانـ و2ـ ترائل الفالل 1

 بٛاذس َٔ ةثالةث١ أَٛض: جيب صّٛ ضَضإ

 ـ إتؿام شعبان ثالثقـ يقما بشرصقـ: 2رمضان  برؤيف هاللـ 1
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وكره الصقم ألكف  لؿ ير الفالل أصبحقا مػطريــ و2 مع صحق لقؾة الثالثقــ 1 

وإن حال دون هالل ـ 3 الؿذهب خالفا لؾجؿفقرطؾك  يقم الشؽ الؿـفك طـف

 :رمضان

دخان فظاهر الؿذهب يجب صقم يقم تؾؽ الؾقؾة حؽؿا  وـ أ3 أو قرتـ 2 غقؿـ 1 

 .ضـقا احتقاصقا بـقة رمضان

  عث:

قال يف اإلكصاف وهق الؿذهب طـد األصحاب ف فظاهر الؿذهب يجب صقم

قالقا كصقص أحؿد فقف التصاكقػ وردوا حجج الؿخالػ وا وكصروه وصـػق

اكتفك، وطـف الـاس تبعا لإلمام وطـف ال يجب وطـف يحرم وطـف يؽره  تدل طؾقف

 وطـف يباح واختاره أبق الخطاب وابـ طؼقؾ وتؼل الديـ وابـ مػؾح والحجاوي.

 ؾا٥س٠:

هذا هق الؿقضع القحقد الذي قال فقف الحجاوي يف الزاد فظاهر الؿذهب، وتابع 

 حب الػروع.فقفا الؿؼـع وقالفا صا
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 ٜثبت يف ايصّٛ بايػِٝ: ٚ

ويجب ـ 3وتصؾك الرتاويح تؾؽ الؾقؾة ـ 2ـ إن ثبت أكف مـ رمضان أجزأه 1

 ة الصقم.يبقت كق  طؾك مـ لؿاإلمساك 

 ٜثبت يف ايصّٛ بايػِٝ:ال ٚ

 .أو صالق معؾؼ برمضانـ 2 معؾؼ برمضان طتؼـ 1 

 يطٝؿ١:

 .هذه الؿسللة ذكر لإلمام أحؿد فقفا سبع روايات

ـ الـاس تبعا 6ـ الحرمة 5ـ الؽراهة 4ـ اإلباحة 3ـ االستحباب 2ـ اإليجاب 1

 لإلمام.

 يطٝؿ١:

ألػ الحـابؾة رسائؾ طديدة يف الرد طؾك الؿخالػ يف هذه الؿسللة بعقـة، مـفؿ 

الؼاضل أبق يعؾك يف رسالة سؿاها: إيجاب الصقم لقؾة الغؿام، وقد أورد هذه 

وأورد طؾقفا رد الخطقب البغدادي طؾقفا، الرسالة الـقوي يف الؿجؿقع، 

والخطقب البغدادي كان حـبؾقا ثؿ تشػع، وابـ الجقزي كتب رسالة يف كصرة 

 ( 969مذهب الحـابؾة، وابـ طبد الفادي الؿتلخر الؿتقىف سـة ) 
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 َػأي١: ضؤ١ٜ اهلالٍ يف ايٓٗاض: 

 .رؤي آخر الـفاركؿا لق   وإن رؤي الفالل هنارا ولق قبؾ الزوال ففق لؾقؾة الؿؼبؾة

 َػأي١: اختالف املطايع:

ولق اختؾػت الؿطالع كصا هذا هق  وإذا رآه أهؾ بؾد لزم الـاس كؾفؿ الصقم 

 الؿذهب والرواية الثاكقة: تؾزم مـ قارهبؿ يف الؿطؾع واختاره تؼل الديـ.

بعقد فؾؿ ير الفالل بف يف آخر الشفر آخر بؾد إلك فنن رآه جؿاطة ببؾد ثؿ سافروا 

 آخره. رواأفط

 ؾطٚط ايطا٥ٞ ةثالةث١:

 ـ بالغ.3ـ طاقؾ 2 ضاهرا وباصـا ويصام وجقبا برؤية طدلـ 1

 ضابط:

 ، وال يشرتط لػظ الشفادة.بذلؽاره خبإويؽػل  

  إال: يف ؾٛاٍ ٚغا٥ط ايؿٗٛض ٚال ٜكبٌ

 .بؾػظ الشفادةـ 2ذكران ـ 1
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 ايطا٥ٞ:ٚيٛ نإ 

فقؾزم الصقم ، وال يختص بحاكؿ ـ4أو بدون لػظ الشفادة ـ 3أو طبدا ـ 2أكثك ـ 1 

  .مـ سؿع طدال يخرب برؤيتف

  .ولق صامقا ثؿاكقة وطشريـ يقما ثؿ رأوه قضقا يقما فؼط

 َػأيتإ َتكاضبتإ:

أو صامقا ـ 2 فنن صامقا بشفادة واحد ثالثقـ يقما فؾؿ ير الفالل لؿ يػطرواـ 1

إكؿا كان احتقاصا  ألجؾ غقؿ ثالثقـ يقما ولؿ يروا الفالل لؿ يػطروا ألن الصقم

ا واألصؾ بؼاء رمضان وطؾؿ مـف أهنؿ لق صامقا بشفادة اثـقـ ثالثقـ يقما ولؿ يرو

 .أفطروا صحقا كان أو غقؿا الفالل

 ذهِ َٔ ضأ٣ اهلالٍ ٚذسٙ:

ؾزمف الصقم وجؿقع أحؽام الشفر مـ يومـ رأى وحده هالل رمضان ورد ققلف ـ 1

رأى وحده هالل شقال صام مـ و ـ 2 صالق وغقره معؾؼ بف لعؾؿف أكف مـ رمضان

 .ولؿ يػطر
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 : ريٚإٕ اؾتبٗت األؾٗط ع٢ً أغ 

ما أ ـ إن تؼدمف ب ـ و :ويؼضلوافؼ أو كان بعده وأجزأه إن ـ 3صام ـ و2تحرى ـ 1

 .وافؼ طقدا أو أيام تشريؼ

 صٝاّ األغري ٜٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

م قبؾ الشفر ـ صا3ـ صام بعد الشفر صح صقمف 2ـ وافؼ الشفر صح صقمف 1

 يؾزمف الؼضاء.

 ؾطٚط ٚجٛب ايصّٛ أضبع١:

ال ـ بالغ 2 فؼط ذلؽ الققم قضكأمسؽ و ء الشفرمسؾؿ ال كافر ولق أسؾؿ يف أثـاـ 1

قادر ال مريض يعجز طـف وطؾك ولل صغقر مطقؼ ـ 4مجـقن ـ طاقؾ ال 3ر صغق

 .أمره بف وضربف طؾقف لقعتاده

 ؾطٚط صر١ ايصّٛ مخػ١:

 ـ الـقة الؿعقـة.5ـ الطفر مـ الحقض والـػاس 4ـ التؿققز 3ؼؾ ـ الع2ـ اإلسالم 1
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 :ٚإشا قاَت ايب١ٓٝ يف أةثٓا٤ ايٓٗاض بطؤ١ٜ اهلالٍ ٚجب

 :ٚايكضا٤ يصيو ايّٝٛ ايصٟ أؾططٙ ع٢ًـ 2اإلَػاى ـ 2

كؾ مـ صار يف أثـائف أهال لقجقب الصقم وإن لؿ يؽـ حال الػطر مـ أهؾ ـ 1 

وكػساء صفرت يف ـ 3ؼضل تؿسؽ وتالـفار فوحائض صفرت يف أثـاء ـ 2وجقبف 

مريض وـ 5قؿسؽ ويؼضل فومسافر قدم مػطرا ـ 4ؼضل تؿسؽ وتأثـاء الـفار ف

وقضك  أمسؽ مػطرا ء الـفارأو بؾغ صغقر يف أثـاـ 6قؿسؽ ويؼضل فمػطرا ئ بر

 .فنن كاكقا صائؿقـ أجزأهؿ

 ضابط:

 .يبؾغ غدا لعدم تؽؾقػف وإن طؾؿ مسافر أكف يؼدم غدا لزمف الصقم ال صغقر طؾؿ أكف

 ايهبري ٚاملطٜض:

لؽؾ يقم وجقبا طؾك الػقر أو مرض ال يرجك برؤه أصعؿ ـ 2ومـ أفطر لؽرب ـ 1

 .مسؽقـا ما يجزئ يف كػارة

 َكساض اإلطعاّ:

 .مد مـ بر أو كصػ صاع مـ غقره والؿريض الذي ال يرجك برؤه يف حؽؿ الؽبقر
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 َػأي١ غطٜب١: 

ض الذي ال يرجك برؤه مسافرا فال فدية لػطره بعذر لؽـ إن كان الؽبقر أو الؿري

   .لعجزه طـف معتاد وال قضاء

 الةثٓني: ٚغٔ ايؿطط

ولؿسافر يؼصر ولق بال مشؼة ويؽره ـ 2 ، ويؽره صقمفلؿريض يضره الصقمـ 1

 ف.صقم

 ضابط المرض المضر:

 هق الذي إذا فعؾت معف العبادة، إما أن يزيد الؿرض، أو يتلخر الربء.

 الةثٓني:ٛط٤ ياٚجيٛظ 

شبؼ ولؿ تـدفع  ـ ومـ بف2كػارة فقف ويؼضل  مرض يـتػع بف فقف وال مـ بفـ 1

يخاف تشؼؼ أكثققف وال كػارة ويؼضل ما لؿ يتعذر بشرط: أن شفقتف بدون وطء 

 .لشبؼ فقطعؿ كالؽبقرالؼضاء 



 

 

354 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 َٔ ٣ْٛ ايػؿط يف ايٓٗاض:

إذا فارق بققت بشرط: لف الػطر يباح وإن كقى حاضر صقم يقم ثؿ سافر يف أثـائف 

الػطر خروجا مـ الخالف،  واألفضؾ طدم، وهذه مـ مػردات الؿذهب، قريتف

 والرواية الثاكقة ال يػطر.

 ط:ٚإٕ غاؾط يٝؿط

 ـ وحرم الػطر.2السػر  حرمـ 1

 أذٛاٍ ؾطط اؿاٌَ ٚاملطضع:

أو ـ 2فؼط قضتاه وإن أفطرت حامؾ أو أفطرت مرضع خقفا طؾك أكػسفؿا ـ 1

مع القلد قضتا الصقم  فؼط مـ غقر فدية ألهنؿا بؿـزلة كػسفؿا خقفا طؾك أ

وإن أفطرتا خقفا طؾك ولديفؿا فؼط قضتا طدد ـ 3الؿريض الخائػ طؾك كػسف 

قطعؿ طـفؿا لؽؾ يقم ، فطؾك مـ يؿقن القلدواإلصعام  ابقوأصعؿتا وج األيام

 .وتجزئ هذه الؽػارة إلك مسؽقـ واحد جؿؾة، يجزئ يف كػارة مسؽقـا ما

 ضابط:

 .ومتك قبؾ رضقع ثدي غقرها وقدر أن يستلجر لف لؿ تػطر وضئر كلم 

 ضابط:
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ولقس لؿـ أبقح لف  ويجب الػطر طؾك مـ يحتاجف إلكؼاذ معصقم مـ هؾؽة كغرق 

 .الػطر برمضان صقم غقره فقف

 اجملٕٓٛ ٚاملػ٢ُ ٚايٓا٥ِ:

مـف لؿ ومـ كقى الصقم ثؿ جـ أو أغؿل طؾقف جؿقع الـفار ولؿ يػؼ جزءا ـ 1

ال يضاف لؾؿجـقن واإلمساك مع الـقة : الصقم الشرطللعدم الـقة، و يصح صقمف

فنن أفاق جزءا مـ الـفار صح الصقم سقاء كان مـ أول ـ 2 كقة وال لؾؿغؿك طؾقف

ال إن كام جؿقع الـفار فقصح صقمف ألن الـقم طادة وال يزول بف ـ 3 الـفار أو آخره

 .اإلحساس بالؽؾقة

 :ضابط

لؿغؿك طؾقف قضاء الصقم القاجب زمـ اإلغؿاء ألن مدتف ال تطقل غالبا ويؾزم ا

بخالف الؿجـقن فال قضاء طؾقف لزوال تؽؾقػف الـقة يف  فؾؿ يزل بف التؽؾقػ

 .الصقام

 فصو اىٍْح
 :بإٔ ٜعتكس :ٚجيب تعٝني اي١ٝٓ

 .أو كػارةـ 4أو كذر ـ 3أو قضائف ـ 2أكف يصقم مـ رمضان ـ 1
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 ٚقت اي١ٝٓ:

لقال الـقة  ال فرق بقـ أول الؾقؾ ووسطف وآخره ولق أتك بعدلؾقؾ كؾف وتجقز يف ا

 لؿ تبطؾ الـقة. بؿـاف لؾصقم مـ كحق أكؾ ووطء

 ضابط:

لصقم كؾ يقم واجب ألن كؾ يقم طبادة مػردة ال يػسد صقمف بػساد وتجب الـقة 

 .صقم غقره

 ضابط:

ألن التعققـ يجزئ  يشرتط أن يـقي كقن الصقام فرضا الفكقة الػريضة يشرتط ال و

 .طـف

 املؿ١٦ٝ يف ايصّٛ تٓكػِ إىل قػُني:

لؿ  متربكا ـ ومـ قالفا2ومـ قال أكا صائؿ غدا إن شاء اهلل مرتددا فسدت كقتف ـ 1

 .كؿا ال يػسد إيؿاكف بؼقلف أكا مممـ إن شاء اهلل غقر مرتدد يف الحاليػسد صقمف 

 ضابط:

 .األكؾ والشرب بـقة الصقم ةويؽػل يف الـق
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 ي١ٝٓ يف صّٛ ايٓؿٌ:ا 

ويحؽؿ بالصقم الشرطل  مـ الـفار قبؾ الزوال أو بعدهبـقة ويصح صقم الـػؾ 

 ت الـقة.الؿثاب طؾقف مـ وق

 ايرتزز يف اي١ٝٓ:

، وطـف ولق كقى إن كان غدا مـ رمضان ففق فرضل لؿ يجزئف لعدم جزمف بالـقةـ 1

فلكا مػطر فبان مـ  وإن قال ذلؽ لقؾة الثالثقـ مـ رمضان وقال وإالـ 2 يجزئف

 .رمضان أجزأه ألكف بـل طؾك أصؾ لؿ يثبت زوالف

 ١ْٝ ايؿطط:

ولقس كؿـ أكؾ أو شرب  صار كؿـ لؿ يـق لؼطعف الـقةف ومـ كقى اإلفطار أفطر

فقصح أن يـقيف كػال بغقر رمضان ومـ قطع كقة كذر أو كػارة ثؿ كقاه كػال أو قؾب 

 .صالة إلك كػؾفاكقتفؿا إلك كػؾ صح كؿا لق اكتؼؾ مـ فرض 

 تاب ٍا ٌفعد اىصً٘
 َؿػسات ايصّٛ غت١ عؿط:

أو ب ـ حؾؼف : أ ـ ستعط بدهـ أو غقره فقصؾ إلكـ أو ا3شرب ـ وال2كؾ ـ األ1

ل بؿا يصؾ إلك حؾؼف لرصقبتف أو حدتف مـ كحؾ اكتحـ واال5ن احتؼـ واال4دماغف 
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ألن العقـ مـػذ أو صرب أو قطقر أو ذرور أو اثؿد كثقر أو يسقر مطقب فسد صقمف 

جقفف شقئا مـ أي مقضع كان غقر إحؾقؾف فؾق  أو أدخؾ إلكـ 6وإن لؿ يؽـ معتادا 

، وهق أو استؼاءـ 7قطر فقف أو غقب فقف شقئا فقصؾ إلك الؿثاكة لؿ يبطؾ صقمف 

أو باشر دون ـ 8أو أمذى ب ـ فلمـك أ ـ  أو استؿـكـ 7 فؼاء فسد ئاستدطك الؼق

أو كرر الـظر فلكزل مـقا فسد ـ 9أو أمذى ب ـ فلمـك أ ـ الػرج أو قبؾ أو لؿس 

، وهذا مـ مػردات وضفر دمبشرط أو حجؿ أو احتجؿ ـ 16 صقمف ال إن أمذى

ـ بؾع 14ـ الردة 13ـ خروج دم الؿػاس 12ـ خروج دم الحقض 11الحـابؾة 

 ـ كقة الػطر.16ـ العزم طؾك الػطر 15الـخامة إن وصؾت إلك فؿف 

 عث:

فسد صقمف ويف وجف ال  دون الػرج أو قبؾ أو لؿس فلمـك أو أمذىأو باشر ققلف: 

 يػطر بالؿذي اختاره تؼل الديـ، قال يف اإلكصاف: وهق الصقاب.

 ايبسٕ ؾٝ٘ جٛؾإ:

 ـ الدماغ.2ـ الؿعدة 1
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 ؾطٚط ايؿطط باملؿططات ةثالةث١: 

أو ب ـ كاسقا أ ـ ال إن كان ، ذاكرا فسد صقمفـ 3ـ مختارا 2طامدا ـ أن يؽقن 1

، ولق جفؾ التحريؿ، هذا هق الؿذهب ويف وجف يشرتط العؾؿ بالتحريؿ، ؽرهام

، والقجقر: هق التؼطقر يف ولق بقجقر مغؿك طؾقف معالجة فال يػسد صقمف وأجزأه

 الػؿ.

 باةثين عؿط أؾٝا٤: ٚال ٜؿطط 

، وهق وال رطافـ 3 ، وهق شؼ الجؾدوال شرطـ 2 ، وهق شؼ العرقصدػبـ 1

غبار مـ صار إلك حؾؼف أو ـ 5أو صار إلك حؾؼف ذباب ـ 4 خروج الدم مـ األكػ

لؿ يػطر لعدم إمؽان التحرز مـ ذلؽ أشبف بغقر قصد صريؼ أو دققؼ أو دخان 

أو احتؾؿ لؿ يػسد صقمف ألن ذلؽ ـ 7لؿ يػطر مـقا أو مذيا أو فؽر فلكزل ـ 6الـائؿ 

فقف صعام  أو أصبح يفـ 9غؾبف  :وكذا لق ذرطف الؼلء أيـ 8لقس بسبب مـ جفتف 

صرحف لؿ يػسد صقمف وكذا لق شؼ طؾقف أن يؾػظف فبؾعف مع ريؼف مـ  :فؾػظف أي

وال يػطر إن لطخ ـ 16وبؾعف باختقاره أفطر  غقر قصد لؿ يػسد وإن تؿقز طـ ريؼف

أو اغتسؾ أو تؿضؿض أو استـثر ـ 11باصـ قدمقف بشلء فقجد صعؿف يف حؾؼف 

 ستـشاق أو بالغ يفؿضة أو االيعـل استـشؼ أو زاد طؾك الثالث يف الؿض
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وال ـ 12 فدخؾ الؿاء حؾؼف لؿ يػسد صقمف لعدم الؼصد الؿضؿضة واالستـشاق

 .يػسد صقمف بؿا دخؾ حؾؼف مـ غقر قصد

 :ٚتهطٙ

الؿضؿضة واالستـشاق وكره لف ـ 2ستـشاق لؾصائؿ الؿبالغة يف الؿضؿضة واالـ 1

يف ماء لغقر غسؾ مشروع أو  غقصفـ أو 6أو ططش ـ 5أو لحر ـ 4و إسرافا ـ أ3طبثا 

  فال يؽره. تربد

 أذٛاٍ ايؿو يف طًٛع ايؿحط ةثالةث١:

ـ أكؾ شاكا يف صؾقع الػجر 2ـ أكؾ شاكا يف صؾقع الػجر فبان لقال لؿ فسد صقمف 1

ـ أكؾ شاكا يف صؾقع الػجر ولؿ يتبقـ لف شلء صح صقمف 3فبان هنارا فسد صقمف 

 ألن األصؾ بؼاء الؾقؾ.

 طٚب ايؿُؼ ةثالةث١:أذٛاٍ ايؿو يف غ

ـ أكؾ شاكا يف غروب 2ـ أكؾ شاكا يف غروب الشؿس فبان هنارا فسد صقمف 1

ـ أكؾ شاكا يف غروب الشؿس ولؿ يتبقـ لف شلء 3الشؿس فبان لقال صح صقمف 

 فسد صقمف ألن األصؾ بؼاء الـفار.
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 فصو يف اجلَاع يف زٍعاُ 
 ؾطٚط ايتهؿري باؾُاع:

يف يقم لزمف إمساكف أو رأى الفالل لقؾتف وردت  جامع يف هنار رمضان ولقين ـ أ1

كاسقا أو جاهال ق يف قبؾ أصؾل أو دبر ولـ 3غقب حشػة ذكره األصؾل ـ بت2شفادتف 

 :وكذا إذا أكزل مجبقب أو امرأتان بؿساحؼة، أكزل أو الا، أو مؽره

 ـ ووجبت الؽػارة.3ـ ووجب الؼضاء 2ـ فسد الصقم 1

 صٛض ال تٛجب ايهؿاض٠:

أولج خـثك مشؽؾ يف أو ـ 2ولج خـثك مشؽؾ ذكره يف قبؾ خـثك مشؽؾ ولق أـ 1

أو أولج رجؾ ذكره يف قبؾ خـثك مشؽؾ لؿ يػسد صقم واحد مـفؿا ـ 3قبؾ امرأة 

أو ـ 5وإن جامع دون الػرج ولق طؿدا فلكزل مـقا أو مذيا ـ 4 إال أن يـزل كالغسؾ

الؼضاء وال كػارة عؾقف ف كاكت الؿرأة الؿجامعة معذورة  بجفؾ أو كسقان أو إكراه

أو يف مرض يبقح الػطر ـ 7أو جامع مـ كقى الصقم يف سػره الؿباح فقف الؼصر ـ 6

أفطر وال كػارة ألكف صقم ال يؾزمف الؿضل فقف أشبف التطقع وألكف يػطر بـقة الػطر 

 .فقؼع الجؿاع بعده
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 َٔ تًعَ٘ ايهؿاض٠:

 الؽػارة عؾقف الؼضاء وطالؿة ف طامدةالؿرأة وإن صاوطت ـ 1

 تهطاض ايهؿاض٠:

ـ 2ألن كؾ يقم طبادة مػردة  فؽػارتانإن جامع يف يقمقـ متػرققـ أو متقالققـ ـ 1

ألكف وطء محرم وقد تؽرر  كصا ؽػر ثؿ جامع يف يقمف فؽػارة ثاكقةفوإن جامع 

، وهذا مـ مػردات الحـابؾة، وطـف ال يؽػر ثاكقة، قال يف كالحج الؽػارة فتؽرر

كرر القطء يف يقم ولؿ يؽػر ـ وإن 3لحؾقاين: رواية ال كػارة طؾقف اإلكصاف وذكر ا

  .قال يف الؿغـل والشرح بغقر خالف لؾقطء األول فؽػارة واحدة 

 ضابط:

ومـ لزمف اإلمساك كؿـ لؿ يعؾؿ برؤية الفالل إال بعد صؾقع الػجر أو كسل الـقة 

خاص بـفار  ، وهذاجامع فعؾقف الؽػارة لفتؽف حرمة الزمـفأو أكؾ طامدا 

 رمضان.

 ضابط:

ستؼرارها الومـ جامع وهق معاىف ثؿ مرض أو جـ أو سافر لؿ تسؼط الؽػارة طـف 

 كصا.كؿا لق لؿ يطرأ العذر 
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 ضابط: 

وال تجب الؽػارة بغقر الجؿاع يف صقام رمضان ألكف لؿ يرد بف كص وغقره ال 

ال واإلكزويف وجف لقس جؿاع واختاره تؼل الديـ يساويف والـزع جؿاع 

 خالفا لؿا اإلقـاع. كالجؿاع طؾك مايف الؿـتفك والؿحبقب بالؿساحؼة

 :ٚنؿاض٠ ايٛط٤ يف ْٗاض ضَضإ

فنن لؿ يجد رقبة فصقام ـ 2طتؼ رقبة مممـة سؾقؿة مـ العققب الضارة بالعؿؾ ـ 1

فنن لؿ يستطع الصقم فنصعام ستقـ مسؽقـا لؽؾ مسؽقـ مد بر ـ 3شفريـ متتابعقـ 

فنن لؿ يجد شقئا يطعؿف ـ 4 أو زبقب أو شعقر أو أقط أو كصػ صاع مـ تؿر

ويسؼط قتؾ بخالف كػارة حج وضفار ويؿقـ و لؾؿساكقـ سؼطت الؽػارة

 .الجؿقع بتؽػقر غقره طـف بنذكف

 :أضبع١ ايهؿاضات اييت تػكط بايعحع

ـ كػارة القطء يف 3الحقض  ـ كػارة القطء يف2ـ كػارة الجؿاع يف هنار رمضان 1

 اة الػطر.ـ زك4الـػاس 

 ايهؿاضات اييت ال تػكط بايعحع:

 كػارة الؼتؾ.وـ 4قؿقـ كػارة الوـ 3ظفار كػارة الوـ 2حج الجؿاع يف الكػارة ـ 1
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 ٗحنٌ اىقعاء قعاء اىصً٘ ٌنسٓ ٌٗعرحة يف اىصً٘  تاب ٍا
 مثا١ْٝ أؾٝا٤:ٜهطٙ يصا٥ِ  

ام بال ويؽره ذوق صعـ 2 جؿع ريؼف فقبتؾعف لؾخروج مـ خالف مـ قال بػطرهـ 1

قال الؿجد الؿـصقص طـف أكف ال ، أفطريف حؾؼف  حاجة وإن وجد صعؿ الطعام

وهق الذي كؾؿا مضغتف : يؽره مضغ طؾؽ ققي وـ 3بلس بف لحاجة ومصؾحة 

إن وجد صعؿ صؾب وققي ألكف يجؾب البؾغؿ ويجؿع الريؼ ويقرث العطش و

ؼايا الطعام بقـ ويؽره أن يدع ب ـ 4 العؾؽ يف حؾؼف أفطر ألكف أوصؾف إلك جقفف

ـ 7وتؽره الؼبؾة ـ 6وشؿ ماال يممـ أن يجذبف كػسف كسحقؼ مسؽ ـ 5أسـاكف 

وكره جؿاع مع شؽ يف صؾقع فجر ال ـ 8 ودواطل القطء لؿـ تحرك شفقتف

  .سحقر

 ةثالةث١ أؾٝا٤: ٚحيطّ ع٢ً ايصا٥ِ

بؾع الـخامة سقاء كاكت مـ جقفف أو صدره أو دماغف ويػطر هبا فؼط ال بالريؼ ـ 1

إن وصؾت إلك فؿف ألهنا مـ غقر الػؿ وكذلؽ إذا تـجس فؿف بدم أو قلء وكحقه 

إلمؽان التحرز مـف وإن أخرج مـ فؿف حصاة أو درهؿا أو ؾ وإن قأفطر، فبؾعف 

فنن كثر ما طؾقف أفطر وإال فال ولق أخرج لساكف ثؿ أطاده لؿ أ ـ  :خقطا ثؿ أطاده

ويػطر بريؼ أخرجف إلك ج ـ طـ محؾف ولق كثر ألكف لؿ يـػصؾ ب ـ يػطر بؿا طؾقف 



  

 

365 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

ويحرم مضغ العؾؽ الؿتحؾؾ مطؾؼا إجؿاطا قالف يف ـ 2 بقـ شػتقف ثؿ بؾعف ما 

 .إن ضـ إكزاالالؼبؾة  وتحرمـ 3ال يحرم وإال فف الؿبدع إن بؾع ريؼ

 عث:

وإال فال ف ويحرم مضغ العؾؽ الؿتحؾؾ مطؾؼا إجؿاطا قالف يف الؿبدع إن بؾع ريؼ

كره يف الؿؼـع و الؿغـل و الشرح ألن الؿحرم إدخال ذلؽ إلك هذا معـك ما ذ

وقال يف اإلكصاف والصحقح مـ الؿذهب أكف يحرم مضغ ذلؽ ، جقفف ولؿ يقجد

 .ولق لؿ يبتؾع ريؼف وجزم بف األكثر اه وجزم بف يف اإلقـاع و الؿـتفك

 :ٚجيب َطًكا اجتٓاب

يـبغل لؾصائؿ أن يتعاهد  قال أحؿد وشتؿ وكحقهـ 4وكؿقؿة ـ 3وغقبة ـ 2كذب  ـ 1

صقمف مـ لساكف وال يؿاري ويصقن صقمف وكاكقا إذا صامقا قعدوا يف الؿساجد 

 .وقالقا كحػظ صقمـا وال كغتاب أحدا وال يعؿؾ طؿال يجرح بف صقمف

  صا٥ِ تػع١ أؾٝا٤:ٜٚػٔ ي

وسـ لؿـ شتؿ ققلف ـ 5وكػ لساكف طؿا يؽره ـ 4وصدقة ـ 3وذكر ـ 2كثرة قراءة ـ 1

ويسـ ـ 7 ويسـ تلخقر سحقر إن لؿ يخش صؾقع فجر ثانـ 6إين صائؿ جفرا 

لف الػطر بغؾبة الظـ وتحصؾ يباح و، إذا تحؼؼ غروب الشؿسبشرط تعجؾ فطر 



 

 

366 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

فنن طدم الرصب فتؿر فنن  يؽقن طؾك رصبأن وـ 8فضقؾتف بشرب وكؿالفا بلكؾ 

زقؽ الؾفؿ لؽ صؿت وطؾك ر وققل ما ورد  طـد فطره ومـفـ 9طدم فعؾك ماء 

 .أفطرت سبحاكؽ وبحؿدك الؾفؿ تؼبؾ مـل إكؽ أكت السؿقع العؾقؿ

 عث:

يف الػرض والـػؾ، كؿا يف الؿـفك اختارها  وسـ لؿـ شتؿ ققلف جفرا إين صائؿ

تؼل الديـ والرواية الثاكقة يف الؿذهب يف الػرض جفرا ويف الـػؾ سرا مشك طؾقف 

صاف وهق الصحقح مـ الؿذهب يف اإلقـاع والغاية واختارها الؿجد قال يف اإلك

وخالػ يف الؿـتفك والتـؼقح فؼالقا جفرا طؾك ما اصطؾحـاه، ويف التـؼقح رجع، 

 لرجقع الؿرداوي يف التـؼقح. مطؾؼا وهق الؿذهب

 فصو قعاء زٍعاُ
 :ٜٚػترب قضا٤ ضَضإ

متتابعا ألن الؼضاء يحؽل األداء وسقاء أفطر بسبب محرم أو ال وإن لؿ ـ 2فقرا ـ 1

 .م طؾقفعزؾك الػقر وجب اليؼض ط
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 األؾٝا٤ اييت ال ػٛظ يف ايكضا٤: 

 ال يجقز التطقع قبؾـ و2 إلك رمضان آخر مـ غقر طذر ءؼضاالوال يجقز تلخقر ـ 1

 .وال يصح قضاء رمضان

 ايصٟ ٜؤخط قضا٤ ضَضإ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ آخره بعذر.2ـ آخره بال طذر 1

 :صضبال عقضا٤ ضَضإ إىل ضَضإ آخط  ؾإٕ أخط

وطؾقف مع الؼضاء إصعام مسؽقـ لؽؾ يقم ما يجزئ يف ـ 2 التلخقر حرم طؾقفـ 1

 .طؾقفكػارة وإن كان لعذر فال ، كػارة

 إشا َات َٔ أخط قضا٤ ضَضإ:

لغقر ه و وإن مات بعد أن أخرـ 2وإن مات بعد أن أخره بعذر فال شلء طؾقف ـ 1

ف بنخراج كػارة واحدة طذر أصعؿ طـف لؽؾ يقم مسؽقـ ولق بعد رمضان آخر ألك

 .زال تػريطف واإلصعام مـ رأس مالف أوصك بف أو ال

 ضابط:

 .وصقم وال يؼضل طـف ما وجب بلصؾ الشرع مـ صالة
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 َٔ َات ٚعًٝ٘ صّٛ ٜٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

ما وجب بلصؾ ألن ال يؼضل طـف ـ إن مات وطؾقف صقم وجب بلصؾ الشرع: 1

مات وطؾقف صقم كػارة أصعؿ طـف  وإنـ 2ال يؼضك  وصقم الشرع مـ صالة

وإن مات وطؾقف صقم كذر أو حج كذر أو اطتؽاف كذر أو صالة كذر ـ 3كصقم متعف 

استحب لقلقف قضاؤه  ألن الـقابة تدخؾ يف العبادة بحسب خػتفا وهق أخػ 

 القارث فنن صام غقر، هق القارث :حؽؿا مـ القاجب يف أصؾ الشرع والقلل

 .جاز مطؾؼا ألكف تربع

ويدفع يف ، ن خؾػ تركة وجب الػعؾ فقػعؾف القلل أو يدفع إلك مـ يػعؾف طـفوإ

الصقم طـ كؾ يقم صعام مسؽقـ وهذا كؾف فقؿـ أمؽـف صقم ما كذر فؾؿ يصؿف 

 .فؾق أمؽـف بعضف قضك ذلؽ البعض فؼط والعؿرة يف ذلؽ كالحج

 تاب صً٘ اىرؽ٘ع
 ايصّٛ ٜٓكػِ إىل قػُني : 

 ب.ـ صقام مستح2ـ صقام واجب 1

 ايصٝاّ ايٛاجب أضبع١:

 ـ صقام الـذر.4ـ صقام الؽػارات 3ـ صقام قضاء رمضان 2ـ صقام رمضان 1



  

 

369 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ايصٝاّ املػترب مثا١ْٝ: 

 ويسـ صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر واألفضؾ أن يجعؾفا أيام الؾقالل البقضـ 1

صقم يقم وـ 3ثـقـ االيقم وصقم ـ 2وسؿقت بقضا لبقاض لقالقفا كؾفا بالؼؿر

وكقهنا ب ـ تتابعفا أ ـ ويستحب لف  مـ شقال أياموسـ صقم ستة ـ 4سالخؿق

ويسـ صقم شفر الؿحرم وآكده ـ 5 العقد لؿا فقف مـ الؿسارطة إلك الخقرب طؼ

وإن اشتبف طؾقف أول الشفر صام ثالثة أيام لقستقؼـ صقمفا ، العاشر ثؿ التاسع

وصقم تسع ـ 6ال وصقم طاشقراء كػارة سـة ويسـ فقف التقسعة طؾك العقكصا، 

ويؾل يقم طرفة يف  وآكده يقم طرفة لغقر حاج هبا وهق كػارة سـتقـ، ذي الحجة

 صقم التطقع صقم يقم وفطر يقم وأفضؾـ 7اآلكدية يقم الرتوية وهق الثامـ 

أن ال يضعػ البدن حتك يعجز طـ ما هق أفضؾ مـ الصقام كالؼقام  :وشرصف

 .وإال فرتكف أفضؾبحؼقق اهلل تعالك وحؼقق طباده الالزمة 

 ؾا٥س٠ ؾًه١ٝ:

 قال الشقخ طثؿان الـجدي:

ومتك شؽ يف أول الشفر فاطترب الؼؿر لقؾة اثـل طشر فنن غاب مع الػجر فالؾقؾة 

 لقؾة صحقحة، وإن غاب الؼؿر قبؾ الػجر بـحق طشر درج ففق لقؾة إحدى طشر.
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 األٜاّ اييت ٜهطٙ صٝاَٗا تػع١:

قف إحقاء لشعار الجاهؾقة فنن أفطر مـف أو صام ويؽره إفراد رجب بالصقم ألن فـ 1

ـ 3 وكره إفراد يقم الجؿعةـ 2 ، ولق لؿ يؾفزالت الؽراهة رمضان غقرشفر آخر معف 

ـ 6الؿفرجان صقم يقم وـ 5وكره صقم يقم الـقروز ـ 4 إفراد يقم السبتكره و

يقم يؽره صقم وـ 8أو يقم يػردوكف بالتعظقؿ ـ 7طقد لؾؽػار  كؾوكره صقم و

ويؽره القصال ـ 9الشؽ وهق يقم الثالثقـ مـ شعبان إذا لؿ يؽـ غقؿ وال كحقه 

 .إلك السحر وتركف أولكالقصال يػطر بقـ الققمقـ أو األيام وال يؽره  وهق أن ال

 األٜاّ اييت حيطّ صَٛٗا ةثالةث١:

ـ 3إجؿاطا ولق يف فرض ـ ويقم طقد األضحك 2د الػطر طق ويحرم صقم يقمـ 1

قرآن فقصح صقم أيام دم وـ 2طـ دم متعة ـ 1 :يام التشريؼ إالويحرم  صقام أ

 .التشريؼ لؿـ طدم الفدي

 قطع ايعباز٠ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ومـ دخؾ يف فرض مقسع مـ صقم أو غقره حرم قطعف كالؿضقؼ فقحرمـ 1

خروجف مـ الػرض بال طذر ألن الخروج مـ طفدة القاجب متعقـ ودخؾت 

 .ة لؾحاجة فنذا شرع تعقـت الؿصؾحة يف إتؿامفالتقسعة يف وقتف رفؼا ومظـ
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وكره خروجف مـف  وال يؾزم اإلتؿام يف الـػؾ مـ صقم وصالة ووضقء وغقرهاـ 2 

ـ 2 الحجـ 1: يؾزم قضاء ما فسد مـ الـػؾ إال الفبال طذر وال قضاء فاسده 

والعؿرة فقجب إتؿامفؿا الكعؼاد اإلحرام الزما فنن أفسدهؿا أو فسدا لزمف 

 .ءالؼضا

 :ي١ًٝ ايكسض

ولقؾة سبع وطشريـ  وترجك لقؾة الؼدر يف العشر األواخر مـ رمضان وأوتاره آكد

وحؽؿة إخػائفا لقجتفدوا يف صؾبفا ويدطق فقفا ألن الدطاء  أرجاها :أبؾغ أي

 .الؾفؿ إكؽ طػق تحب العػق فاطػ طـل مستجاب فقفا بؿا ورد

 ي١ًٝ ايكسض يثالةث١ أغباب: ٚمسٝت

أو ألن ـ 3أو لعظؿ قدرها طـد اهلل ـ 2يؽقن يف تؾؽ السـة  فقفا ماألكف يؼدر ـ 1 

 .لؾطاطة فقفا قدرا طظقؿا

 وهل أفضؾ الؾقالل وهل باققة لؿ ترفع لألخبار 

 تاب االػرناف
 

لزوم : لزوم الشلء ومـف يعؽػقن طؾك أصـام لفؿ واصطالحا :لغةاالطتؽاف 
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ة اهلل تعالك ويسؿك جقارا غسؾ طؾقف مسجدا ولق ساطة لطاط مسؾؿ طاقؾ مؿقز ال

 .وال يبطؾ بنغؿاء

 ذهِ االعتهاف:

  .مسـقن كؾ وقت إجؿاطا وهق يف رمضان آكد

 ؾطٚط صر١ االعتهاف غت١:

ـ أن يؽقن 6ـ الـقة 5ـ طدم ما يقجب الغسؾ 4ـ التؿققز 3ـ والعؼؾ 2ـ اإلسالم 1

 بؿسجد يجؿع فقف.

ع فقف تؼام فقف الجؿاطة يجؿ يصح إال يف مسجد وال وال يصح االطتؽاف إال بـقة

ألن االطتؽاف يف غقره يػضل إما إلك ترك الجؿاطة أو تؽرار الخروج إلقفا كثقرا 

تؾزمف الجؿاطة كالؿرأة  مع إمؽان التحرز مـف وهق مـاف لالطتؽاف إال مـ ال

والؿعذور والعبد فقصح اطتؽاففؿ يف كؾ مسجد وكذا مـ اطتؽػ مـ الشروق 

د بقتفا وهق الؿقضع الذي تتخذه لصالهتا يف بقتفا إلك الزوال مثال  سقى مسج

والؿسجد ، لبثفا فقف حائضا وجـبا ألكف لقس بؿسجد حؼقؼة وال حؽؿا لجقاز

 .الجامع أفضؾ لرجؾ تخؾؾ اطتؽافف جؿعة
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 ذسٚز املػحس: 

 الؿـارة أو باب داخؾ الؿسجدومـ الؿسجد ضفره ورحبتف الؿحقصة ومـارتف التل 

 لؿسجد مـ الؿسجد.ا زيد يف وما الؿسجد يف

ويصح االطتؽاف بال صقم ولق كان الصقم شرصا لؿا صح اطتؽاف الؾقؾ ويؾزم 

االطتؽاف والصقم بالـذر فؿـ كذر أن يعتؽػ صائؿا أو يصقم معتؽػا لزمف 

 .وكذا لق كذر صالة بسقرة معقـة الجؿع وكذا لق كذر أن يصؾل معتؽػا وكحقه

 زوج وسقدال لؼـ بال إذن سقده ولاطتؽاف بال إذن زوجفا و ةيجقز لزوج وال

 .مـ تطقع مطؾؼا سقاء أذكا فقف أو لؿ يلذكا ومـ كذر بال إذنؾقؾ الزوجة والعبد تح

 املػاجس ايثالةث١:

فؿسجد  حرامجد الاواألقصك وأفضؾفا الؿسـ 3والؿديـة ـ 2مسجد مؽة ـ 1

 .األقصك فؿسجد الؿديـة

 :س ايثالةث١االعتهاف أٚ ايصال٠ يف َػحس غري املػاج َٚٔ ْصض

فؾق  لؿ يؾزم االطتؽاف أو الصالة يف الؿسجد الذي طقـف إن لؿ يؽـ مـ الثالثة 

تعقـ غقرها بتعققـف لزمف الؿضل إلقف واحتاج لشد الرحال إلقف لؽـ إن كذر 

الطتؽافف أو  وإن طقـ تؼام فقف الجؿعة االطتؽاف يف جامع لؿ يجزئف يف مسجد ال



 

 

374 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

يجز اطتؽافف أو صالتف فقؿا دوكف كؿسجد  صالتف األفضؾ كالؿسجد الحرام لؿ

الؿديـة أو األقصك  وطؽسف بعؽسف فؿـ كذر اطتؽافا أو صالة بؿسجد الؿديـة أو 

 .األقصك أجزأه بالؿسجد الحرام

 ظَٔ زخٍٛ املعتهـ ٚاـطٚد َٓ٘:

ومـ كذر اطتؽافا زمـا معقـا كعشر ذي الحجة دخؾ معتؽػف قبؾ لقؾتف األولك 

مـ الققم الذي قبؾف وخرج مـ معتؽػف بعد آخره أي بعد فقدخؾ قبقؾ الغروب 

وتلخر حتك تغرب  غروب الشؿس آخر يقم مـف وإن كذر يقما دخؾ قبؾ فجره

 .شؿسف

 ايٓصض ٜٓكػِ إىل قػُني:

 .وطددا فؾف تػريؼفـ 2 وإن كذر زمـا معقـا تابعف ولق أصؾؼـ 1

 ضابط:

 .وال تدخؾ لقؾة يقم كذره كققم لقؾة كذرها

 ٘:املعتهـ َٔ َعتهؿ٘ إال ملا البس ي٘ َٓٚال خيطد 

بغتة وبقل وغائط وصفارة ئ كنتقاكف بؿلكؾ ومشرب لعدم مـ يلتقف هبؿا وكؼق

يبؽر  واجبة وغسؾ متـجس يحتاجف وإلك جؿعة وشفادة لزمتاه واألولك أن ال
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لجؿعة وال يطقؾ الجؾقس بعدها ولف الؿشل طؾك طادتف وقصد بقتف لحاجتف إن لؿ  

 .ؾقؼ بف بال ضرر وال مـة وغسؾ يده بؿسجد يف إكاء مـ وسخ وكحقهيجد مؽاكا ي

 االؾٝا٤ اييت ال جيٛظ إٔ ٜؿعًٗا يف املػحس:

  .أو يف هقائف الؿسجد وحجامة بنكاء يف، 4وفصد ـ 3بقل ـ 1 

مريضا وال يشفد جـازة حقث وجب طؾقف االطتؽاف متتابعا مالؿ يتعقـ  وال يعقد

 أن يشرتط يف ابتداء اطتؽافف الخروج إلك طقادة طؾقف ذلؽ لعدم مـ يؼقم بف إال

مريض أو شفقد جـازة وكذا كؾ قربة لؿ تتعقـ طؾقف وما لف مـف بد كعشاء ومبقت 

 .بقتف

 :اـطٚدجيٛظ  االؾرتاط  الٚ

 .وال الخروج لؿا شاءـ 3وال التؽسب بالصـعة يف الؿسجد ـ 2لؾتجارة ـ 1

 ذهِ االؾرتاط يف االعتهاف:

فؾف شرصف وإذا زال العذر  رضت أو طرض لل طارض خرجتوإن قال متك م

 .وجب الرجقع إلك اطتؽاف واجب
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 االؾرتاط ٜٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

ـ أن يشرتط قربة لؿ تتعقـ فقصح اشرتاصف كزيارة صديؼ، وشفقد جـازة وتغسقؾ 1

ـ أن يشرتط الخروج لؿا لف مـف بد ولقس بؼربة ولؽـف محتاج إلقف فقصح 2مقت 

ـ أن يشرتط الخروج لؿا لف مـف بد ولقس 3كالؿبقت بؿـزلف وطشائف فقف   اشرتاصف

بؼربة ويـايف االطتؽاف صقرة ومعـك فال يصح االشرتاط كاشرتاط القطء 

 والتجارة.

 َبطالت االعتهاف غت١:

 الػرج أو أكزل بؿباشرة دونـ 2وإن وصكء الؿعتؽػ يف فرج ولق كاسقا كصا ـ 1

ويبطؾ اطتؽافف بخروجف لؿا ـ 3يـزل حرم وال يبطؾ ، وإن باشر ولؿفسد اطتؽافف

كسلل اهلل أن يعقذكا  طؾ اطتؽاففبأو ارتد ـ 5وإن سؽر ولق لقال ـ 4 لف مـف بد ولق قؾ

 .ـ قطع كقة االطتؽاف ولق لؿ يخرج6ـ الخروج مـ الؿسجد 5

 :ضابط

 .ويؽػر كػارة يؿقـ إن كان االطتؽاف مـذورا إلفساد كذره ال لقصئف

 ُعتهـ:يً ٜٚػترب

 .واجتـاب ماال يعـقفـ 2مـ صالة وقراءة وذكر الؼاصرة اشتغالف بالؼرب ـ 1
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 :ٚال بأؽ 

وتصؾح رأسف أو غقره ما لؿ ـ 3وتتحدث معف ـ 2أن تزوره زوجتف يف الؿسجد ـ 1

 .يتؾذذ بشلء مـفا

 ٜباح ي٘:ٚ

 ، فقؽره.مع مـ يلتقف ما لؿ يؽثر أن يتحدث

 املهطٖات يًُعتهـ:

ويحرم ، لؿ يػ بف الصؿت وإن كذرت إلك الؾقؾ وققؾ يحرم ـ الصؿ2ـ الطقب 1

جعؾ الؼرآن بدال طـ الؽالم. ويـبغل لؿـ قصد الؿسجد أن يـقي االطتؽاف مدة 

 لبثف فقف السقؿا إن كان صائؿا.

 املػحس. ٚال جيٛظ يف

 ، وال يصح.والشراءـ 2البقع ـ 1

 مراب ادلْاظل 

 .قص يف زمـ مخصقصقصد مؽة لعؿؾ مخص :وشرطا، الؼصد :لغةالحج 

 .زيارة البقت طؾك وجف مخصقص :الزيارة وشرطا :والعؿرة لغة



 

 

378 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 .تسع مـ الفجرة فرض سـة

 اؿخ ٚايعُط٠:ٚ

 ـ يف العؿر مرة واحدة.3ـ طؾك الػقر 2 واجبانـ 1

 ؾطٚط ٚجٛب اؿخ ٚايعُط٠ مخػ١:

رة الؿستطقع يف طؿره م، وهق الؼادرـ 5ـ العاقؾ 4ـ البالغ 3الحر ـ 2الؿسؾؿ ـ 1

الحرية  والصحة والبؾقغ وكؿال، فاإلسالم والعؼؾ شرصان لؾقجقب واحدة

شرصان لؾقجقب واألجزاء دون الصحة واالستطاطة شرط لؾقجقب دون 

 .اإلجزاء

 .فؿـ كؿؾت لف الشروط وجب طؾقف السعل طؾك الػقر ويلثؿ إن أخره بال طذر

 :ؾإٕ ظاٍ

لن أفاق الؿجـقن وأحرم إن لؿ الجـقن ب :الزوـ 2بلن طتؼ العبد محرما  :الرقـ 1

بلن بؾغ الصغقر وهق محرم يف الحج وهق بعرفة قبؾ  :وزال الصباـ 3يؽـ محرما 
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 أو بعده إن طاد فققػ يف وقتف ولؿ يؽـ سعك بعد صقاف الؼدوم طرفة الدفع مـ 

 .طـ حجة اإلسالمصح فرضا فتجزئف 

 :ؾإٕ ظاٍ

ن أفاق الؿجـقن وأحرم إن لؿ بل :ال الجـقنزوـ 2بلن طتؼ العبد محرما  :الرقـ 1

صقاففا قبؾ  عؿرةبلن بؾغ الصغقر وهق محرم يف ال :وزال الصباـ 3يؽـ محرما 

 .اإلسالمطؿرة طـ حجة  صح فرضا فتجزئف 

وما  وقت البؾقغ وزوال العبقدية وزال الجـقن ويعتد بنحرام ووققف مقجقديـ

زال الرق اكؼؾب فرضا قبؾف تطقع لؿ يـؼؾب فرضا وقال بعضفؿ يـعؼد مقققفا فنذا 

فنن كان الصغقر أو الؼـ سعك بعد صقاف الؼدوم قبؾ القققف لؿ يجزئف الحج 

 ال يشرع مجاوزة طدده وال تؽراره بخالف القققف فنكف ولق أطاد السعل ألكف ال

قدر لف محدود وتشرع استدامتف وكذا إن بؾغ أو طتؼ يف أثـاء صقاف العؿرة لؿ 

 .يجزئف ولق أطاده
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 ايصيب: أذهاّ ذخ

يف مال طؿـ لؿ  ويحرم القللـ 2 الحج والعؿرة مـ الصبل كػال ويصح فعؾـ 1

ويػعؾ ولل ـ 4 القلل ويحرم مؿقز بنذنـ 3محرما أو لؿ يحج كان القلل يؿقز ولق 

 .لؽـ يبدأ القلل يف رمل بـػسف يعجزهؿا ما

 ضابط مهم:

 .وال يعتد برمل حالل ويطاف بف لعجز راكبا أو محؿقال

  املاٍ ةثالةث١: ايٛيٞ يف

 ـ الحاكؿ.3ـ القصل 2ـ األب 1

 .مـ العبد كػال لعدم الؿاكع ويؾزماكف بـذرهالحج والعؿرة  ويصح

 اؿخ ٚايعُط٠ ْؿال: ٚال حيطّ ب

فؾفؿا تحؾقؾفؿا بال إذن وزوجة إال بنذن زوج فنن طؼداه ـ 2ـ طبد إال بنذن سقد 1

مـ أبقي حر بالغ مـ حج فرض كؿؾت شروصف ولؽؾ الزوج زوجتف  وال يؿـع

 .مـعف مـ إحرام بـػؾ كـػؾ جفاد وال يحؾالكف إن أحرم
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 :ٚايكازض 

صالحقـ لؿثؾف وكذا ـ 4وراحؾة بآلتفـ 3 بآلتف ووجد زاداـ 2مـ أمؽـف الركقب ـ 1 

 مـ كؼد.يحصؾ بف ذلؽ  لق وجد ما

 ايٛاجبات: بعس قضا٤

و بعد ـ 5ـذور والـ 4والؽػارات ـ 3والزكاة ـ 2مـ الديقن حالة أو ممجؾة ـ 1

وبعد ـ 6طؾك الدوام مـ طؼار أو بضاطة أو صـاطة  الـػؼات الشرطقة لف ولعقالف

الحقائج األصؾقة مـ كتب ومسؽـ وخادم ولباس مثؾف وغطاء ووصاء وكحقها 

 ألجؾ الؿـة.وال يصقر مستطقعا ببذل غقره لف 

 ةثالةث١ أَٛض: ٜٚعترب

الطريؼ وإمؽان الؿسقر مـ  هذا هق الؿذهب أن أمـأمـ الطريؼ بال خػارة ـ 1

طؾك  يقجد فقف الؿاء والعؾػـ أن 2شروط القجقب، وطـف مـ شروط لزوم األداء 

 .وسعة وقت يؿؽـ السقر فقف طؾك العادةـ 3الؿعتاد 
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 ايؿطم بني ؾطٚط ايٛجٛب ٚؾطٚط يعّٚ األزا٤:

شروط القجقب إذا مات قبؾ تحؼؼفا فال يجب طؾقف الحج يف تركتف وشروط لزم 

ء إذا مات بعد شروط القجقب وقبؾ شروط لزوم األداء وجب الحج يف األدا

 تركتف.   

 :ٚإٕ أعحعٙ عٔ ايػعٞ

بؿشؼة  يؼدر معف طؾك الركقب إال يرجك برؤه أو ثؼؾ ال أو مرض الـ 2كرب ـ 1

يؼدر يثبت طؾك راحؾة إال بؿشؼة غقر محتؿؾة   أو كان كضق الخؾؼة الـ 3شديدة 

 .مـ بؾدهأي: ؿر طـف فقرا مـ حقث وجبا لزمف أن يؼقؿ مـ يحج ويعت

 :ٚجيعئ اؿخ ٚايعُط٠ عٔ املٓٛب

مـ الـسؽ أو بعده ألكف أتك ف قبؾ فراغالـائب حرام إبعد الؿـقب طـف وإن طقيف ـ 1

 .بؿا أمر بف فخرج مـ العفدة

 اؿخ ٚايعُط٠: ٜٚػكط

 .طؿـ لؿ يجد كائبا ومـ لؿ يحج طـ كػسف لؿ يحج طـ غقره 
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 ايكازض: ب قازض ٚغريٜٚصح إٔ ٜػتٓٝ 

 كػؾ الحج. أو بعضـ 2يف كػؾ حج ـ 1

 ضابط:

والـائب أمقـ فقؿا يعطاه لقحج مـف ويحتسب لف كػؼة رجقطف وخادمف إن لؿ يخدم 

 .مثؾف كػسف

 .الحج والعؿرة طؾك الؿرأة وجقد محرمفا ويشرتط لقجقب

 :ٚال ؾطم بني

 .وقصقر السػر وصقيؾفـ 2الشابة والعجقز ـ 1

 ّ:ؾطٚط احملط

 ـ العؼؾ.3ـ البؾقغ 2ـ اإلسالم 1
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 ةثالةث١: ايػؿطيف طّ احملٚ

أو مـ تحرم طؾقف طؾك التلبقد ـ 3أو مـ تحرم طؾقف طؾك التلبقد بـسب ـ 2زوجفا ـ 1

 .سبب مباح

 ٖٚٔ مخؼ: ٚخطد َٔ ؼطّ عًٝ٘ بػبب حمطّ

 وبـت الؿقصقءةـ 4وأم الؿقصقءة بشبفة ـ 3الؿزين هبا  وبـتـ 2أم الؿزين هبا ـ 1 

والؿالطـ لقس محرما لؾؿالطـة ألن تحريؿفا طؾقف أبدا طؼقبة وتغؾقظ ـ 5  بشبفة

 .طؾقف ال لحرمتفا

مؾؽ زاد وراحؾة لفؿا وال يؾزمف مع بذلفا ذلؽ  وكػؼة الؿحرم طؾقفا فقشرتط لفا

حرم  الؿحرم استـابت وإن حجت بدونالؿحرم  سػر معفا ومـ أيست مـ

 .وأجزأ

ؿ ؿرة أخرجا مـ تركتف مـ رأس الؿال أوصك بف أولالحج والعف وإن مات مـ لزم

 يقص بف.

 .الؿقت ألن الؼضاء يؽقن بصػة األداء ويحج الـائب مـ حقث وجبا طؾك
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طـ حل بال إذكف وإن ضاق مالف يسؼط بحج  الالؿقت، و ويسؼط بحج أجـبل طـ 

 .حج بف مـ حقث بؾغ وإن مات يف الطريؼ حج طـف مـ حقث مات

 قريب لؾؿقت.األجـبل: هق مـ لقس 

 تاب ادل٘اقٍد 

 .مقضع العبادة وزمـفا :الحد واصطالحا :الؿقؼات لغة

 ٚاملٛاقٝت تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ مقاققت زماكقة.2ـ مقاققت مؽاكقة 1

 املٛاقٝت املها١ْٝ مخػ١:

بقـفا وبقـ الؿديـة ستة أمقال أو سبعة وهل  ومقؼات أهؾ الؿديـة ذو الحؾقػةـ 1

ومقؼات أهؾ الشام ومصر ـ 2 بقـفا وبقـ مؽة طشرة أيامأبعد الؿقاققت مـ مؽة 

ومقؼات أهؾ ـ 3 والؿغرب الجحػة قرب رابغ بقـفا وبقـ مؽة كحق ثالث مراحؾ

ومقؼات أهؾ كجد والطائػ قرن الؿـازل ـ 4 القؿـ يؾؿؾؿ بقـف وبقـ مؽة لقؾتان

أهؾ  ومقؼاتـ 5، وهق أقرب الؿقاققت قرن الثعالب طؾك يقم ولقؾة مـ مؽةيؼال و
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 ذات طرق مـزل معروف سؿل بذلؽ ألن فقف طرقا الؿشرق العراق وخراسان

 .وهق الجبؾ الصغقر وبقـف وبقـ مؽة كحق مرحؾتقـ

والؿقاققت ألهؾفا ولؿـ مر طؾقفا مـ غقر أهؾفا ومـ مـزلف دون الؿقاققت يحرم 

 .مـف لحج وطؿرة

إذا طؾؿ أكف ومـ لؿ يؿر بؿقؼات أحرم  ومـ حج مـ أهؾ مؽة فنكف يحرم مـفا

 .ويسـ أن يحتاط فنن لؿ يحاذ مقؼاتا أحرم مـ مؽة بؿرحؾتقـ، حاذى أقرهبا مـف

 قاٍ ايؿٝذ َٓصٛض ايطذٝباْٞ يف َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ:

فنن الذي لؿ يحاذي مقؼاتا كالذي يجقئ مـ سقاكـ إلك جدة مـ غقر أن يؿر برابغ 

ؾ جدة قبؾ محاذاة ربغ وال يؾؿؾؿ ألن رابغ ويؾؿؾؿ حقـئذ أمام رابغ ويؾؿؾؿ فقص

 ويؾؿؾؿ فقحرم مـ جدة. كؼؾف طـف الؾبدي يف حاشقتف طؾك الؿطالب.

 املهٞ, ٖٚٛ غانٔ َه١:

 .مـ الحؾ تفطؿرـ و 2ـ حجف مـ مؽة 1
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 :ٚال حيٌ ؿط َػًِ َهًـ أضاز َه١ أٚ ايٓػو ػاٚظ املٝكات بال إذطاّ إال 

قه فنن تجاوزه لغقر أو حاجة تتؽرر كحطاب وكحـ 3أو خقف ـ 2لؼتال مباح ـ 1 

لزمف أن يرجع لقحرم مـف إن لؿ يخػ فقت حج أو طؾك هذه األسباب الؿذكقرة 

 .كػسف

وإن رجع إلك الؿقؼات بعد اإلحرام ال يسؼط الدم وإن أحرم مـ مقضعف فعؾقف دم 

 .أحرم مـ مقضعفثؿ كؾػ غقر مؽؾػ  الؿقؼات وإن تجاوز

 اإلذطاّ قبٌ املٝكات:

 .بحج قبؾ أشفره ويـعؼدكره إحرام وـ 2 ويـعؼد  اتوكره إحرام قبؾ مقؼـ 1

 املٛاقٝت ايعَا١ْٝ ةثالةث١:

مـفا يقم الـحر ووطشر مـ ذي الحجة ـ 3وذو الؼعدة ـ 2شقال  وأشفر الحجـ 1

 .وهق يقم الحج األكرب
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 تاب اإلحساً

ال كقة أن  الـسؽ كقة الدخقل يف: وشرطاحرام، كقة الدخقل يف اإل :اإلحرام لغة

 .تؿريحج أو يع

 :غٔ ملطٜس ايسخٍٛ يف ايٓػو َٔ شنط ٚأْث٢

ـ 2 عدم الؿاء أو تعذر استعؿالف لـحق مرضلأو تقؿؿ  غسؾ ولق حائضا وكػساءـ 1

بلخذ شعر وضػر وقطع رائحة كريفة لئال يحتاج إلقف يف إحرامف  و سـ لف تـظقػ

كره و وسـ لف تطقب يف بدكف بؿسؽ أو بخقر أو ماء ورد وكحقهاـ 3 فال يتؿؽـ مـف

ؾف استدامة لبسف ما لؿ يـزطف فنن كزطف فؾقس لف ، فنن صقب ثقبف فأن يتطقب يف ثقبف

أن يؾبسف قبؾ غسؾ الطقب مـف ومتك تعؿد مس ما طؾك بدكف مـ الطقب أو كحاه 

رده إلقف أو كؼؾف إلك مقضع آخر فدى ال أو تحرك الطقب مـ مقضعف فطـ مقضعف 

يخاط طؾك قدر  مخقط وهق كؾ ما سـ لف تجرد مـ ـ 4 إن سال بعرق أو شؿس

وسـ لف أن يحرم يف إزار ورداء أبقضقـ ـ 5 الؿؾبقس طؾقف كالؼؿقص والسراويؾ

الجؿجؿ  وال يجقز لف لبس السرمقزة وسقمة والؿراد بالـعؾقـ التا كظقػقـ وكعؾقـ

وسـ إحرام طؼب ركعتقـ كػال أو طؼب ـ 6، وهق ما يغطل الؽعبقـ قالف يف الػروع

شرط فال يصقر محرما بؿجرد التجرد أو التؾبقة مـ غقر كقة اإلحرام ة وكق فريضة
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قعقـ ما يحرم بف فويستحب ققلف الؾفؿ إين أريد كسؽ كذا  ـ 7 الدخقل يف الـسؽ 

وأن يشرتط فقؼقل وإن حبسـل ـ 9مـل  وأن يؼقل فقسره لك وتؼبؾفـ 8ويؾػظ بف 

 .حابس فؿحؾل حقث حبستـل

 عث:

 الخاف واختار تؼل الديـ يشرتط الخائػ فؼط. الؿذهب يشرتط الخائػ وطدم

 ضابط:

 .حبس بؿرض أو طدو أو ضؾ طـ الطريؼ حؾ وال شلء طؾقفنذا اشرتط وف

 اييت ال تكبٌ: طٚؿطاي

  .أو إن أفسده لؿ يؼضف لؿ يصح الشرطـ 2أن يحؾ متك شاء ـ فؾق شرط 1 

 بأضبع١ أؾٝا٤:ٚال ٜبطٌ اإلذطاّ 

 .مقت وال يـعؼد مع وجقد أحدهاـ أو 4 أو سؽرـ 3أو إغؿاء ـ 2بجـقن ـ 1
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 فصو يف األّعاك
 ةثالةث١:األْػاى  ٚ

 وقران ـ 3وإفراد ـ 2تؿتع ـ 1

 ، وطـف إن ساق الفدي فالؼران أفضؾ.وأفضؾ األكساك التؿتع فاإلفراد فالؼران

 :ايتُتع١ ٚصؿ

ثؿ ـ 4 العؿرة يف أشفر الحج ويػرغ مــ 3يف أشفر الحج ـ 2أن يحرم بالعؿرة ـ 1

 .بعقد مـفا مـ مؽة أو قرهبا أوـ 6يف طامف ـ 5م بالحج يحر

 عث: 

 ، هذا ما طؾقف األكثر، ويف الؿؼـع واإلقـاع: مـ مؽة أو قريب مـفا.بعقد مـفا أو

 :اإلؾطازصؿ١ ٚ

 الحج. بعؿرة بعديحرم  الحج فراغف مـبعد ثؿ ـ 2أن يحرم بحج ـ 1 
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 :ايكطإصؿ١ ٚ 

طؾقفا قبؾ  الحج ثؿ يدخؾ العؿرة بيحرم و أـ 2معا الحج والعؿرة أن يحرم بـ 1 

العؿرة إال: مـ معف هدي فقصح أن يدخؾ الحج طؾك العؿرة  شروطف يف صقاف

 ثؿ أدخؾ الحجومـ أحرم بـ 3ولق بعد صقاففا بؾ يؾزمف ذلؽ طؾك الؿذهب 

 العؿرة.طؾقف لؿ يصح إحرامف ب العؿرة

م إن أحرم متؿتعا أو وهق مـ كان مسافة قصر فلكثر مـ الحر :ويجب طؾك األفؼل

فال الؼصر جربان بخالف أهؾ الحرم ومـ هق مـف دون مسافة  قاركا دم كسؽ ال

 .شلء طؾقف

 ؾطٚط ايتُتع:

وأن ال ـ 2ويشرتط أن يحرم هبؿا مـ مقؼات أو مسافة قصر فلكثر مـ مؽة ـ 1

  .يسافر بقـفؿا فنن سافر مسافة قصر فلحرم فال دم طؾقف

 ؾػذ اإلذطاّ:

بنحرامفؿا ذلؽ طؿرة مػردة فنن  قارن فسخ كقتفؿا بحج ويـقيانوسـ لؿػرد و

 بشرصقـ:لقصقرا متؿتعقـ  الحجأحرما بمـ العؿرة حال 
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 .أو يؼػا بعرفةـ 2ما لؿ يسققا هديا ـ 1

لؿ يؽـ لف أن يحؾ فقحرم بحج إن صاف وسعك لعؿرتف الفدي متؿتع  وإن ساق

 .الحج والعؿرة قبؾ حؾؼ فنذا ذبحف يقم الـحر حؾ مـ

وإن حاضت الؿرأة الؿتؿتعة قبؾ صقاف العؿرة فخشقت فقات الحج أحرمت بف 

 الحائض فقات الحج. غقر لوجقبا وصارت قاركة وكذا لق خش

 صٛض يف اإلذطاّ تصح:

ؿا أحرم فالن اكعؼد ـ ومـ أحرم ب2 ومـ أحرم وأصؾؼ صح وصرفف لؿا شاءـ 1

يصح وـ 4مت يقما ويصح أحرـ 3بؿثؾف وإن جفؾف جعؾف طؿرة ألهنا القؼقـ 

إن أحرم فالن فلكا محرم يصح ال ـ و5صح وصرفف لؿا شاء بـصػ كسؽ  أحرمت

 .لعدم جزمف

 عث:

وإذا استقى طؾك راحؾتف قال لبقؽ الؾفؿ لبقؽ لبقؽ ال شريؽ لؽ لبقؽ إن الحؿد 

مباشرة  قطع بف جؿاطة واألصح طؼب إحرامف شريؽ لؽ والـعؿة لؽ والؿؾؽ ال

  وهق الؿذهب.
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 بعس ايسخٍٛ يف ايٓػو:ايػٓٔ  

إكثار سـ وـ 3وأن يبدأ الؼارن بذكر طؿرتف ـ 2لػظا وسـ أن يذكر كسؽف فقفا ـ 1

هنار أقبؾ التؾبقة وتتلكد إذا طال كشزا أو هبط واديا أو صؾك مؽتقبة أو أقبؾ لقؾ أو 

أو التؼت الرفاق أو سؿع مؾبقا أو فعؾ محظقرا كاسقا أو ركب دابتف أو كزل طـفا أو 

يصقت هبا الرجؾ أي يجفر بالتؾبقة وإكؿا يسـ الجفر ـ ويسـ أن 4لبقت رأى ا

 :بالتؾبقة

 لوالسعـ 4صقاف الؼدوم  ويف غقرـ 3 الحؾ وأمصارـ 2يف غقر مساجد الحؾ ـ 1 

 ويؾبل سرا إذا. الطقاف بعد

وتشرع بالعربقة لؼادر وإال فبؾغتف ويسـ بعدها دطاء وصالة طؾك الـبل صؾك اهلل 

 .طؾقف وسؾؿ

تسؿع رفقؼتفا ويؽره جفرها فقق ذلؽ مخافة الػتـة وال  تخػقفا الؿرأة بؼدر ماو

  .تؽره التؾبقة لحالل
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 تاب حمظ٘زاخ اإلحساً
 حمعٛضات اإلذطاّ تٓكػِ إىل ةثالةث١ أقػاّ:

ـ ثالثة أشقاء العؼد والؿباشرة 3ـ قتؾ الصقد 2ـ خؿسة أشقاء فقفا فدية أذى 1

 والجؿاع.

 ش٣:اـُػ١ اييت ؾٝٗا ؾس١ٜ أ

ـ 5ـ وتغطقة الرأس 4ـ ولبس الؿخقط 3ـ وتؼؾقؿ األضػار 2ـ حؾؼ الشعر 1

 والطقب.

 ٚؾس١ٜ األش٣: 

 ـ أو ذبح شاة.3ـ أو إصعام ستة مساكقـ 2ـ صقام ثالثة أيام  1

 :عٛضات تػع١احمل

 احملعٛض األٍٚ:

 .حؾؼ الشعر مـ جؿقع بدكف بال طذر يعـل إزالتف بحؾؼ أو كتػ أو قؾع
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 ٞ:احملعٛض ايثاْ 

 .مـ يد أو رجؾ بال طذر اتؼؾقؿ األضافر أو قصف

 ةثالث صٛض يٝؼ ؾٝٗا ؾس١ٜ:

 أو زاال مع غقرهؿا فال فديةـ 3أو اكؽسر ضػره فلزالفؿا ـ 2فنن خرج بعقـف شعر ـ 1

 ، وال إثؿ لؾعذر.

 صٛض ؾٝٗا ؾس١ٜ:

ومـ حؾؼ ـ 2وإن حصؾ األذى بؼرح أو قؿؾ وكحقه فلزال شعره لذلؽ فدى ـ 1

 .أو سؽت ولؿ يـفف فدى ويباح لؾؿحرم غسؾ شعره بسدر وكحقه رأسف بنذكف

وشعرتقـ أو بعض ـ 2مـ حؾؼ شعرة واحدة أو بعضفا فعؾقف صعام مسؽقـ ـ و1

 فدية. وثالث شعرات فعؾقفـ 3شعرتقـ فطعام مسؽقـقـ 

أو ثالثة فعؾقف ـ 3أو ضػريـ فطعام مسؽقـقـ ـ 2قؾؿ ضػرا فطعام مسؽقـ ـ ومـ 1

 .عام ستة مساكقـ أو صقام ثالثة أيامدم أي شاة أو إص

 .وإن خؾؾ شعره وشؽ يف سؼقط شلء بف استحبت
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 احملعٛض ايثايث: 

 واألذكان مـ الرأس. تغطقة رأس الذكر إجؿاطا

بؿالصؼ فدى سقاء كان معتادا كعؿامة وبركس أم ال  ومـ غطك رأسفـ 1

يف  ةوكذا الشؿسق أو طصبف بسقر أو استظؾـ 2كؼرصاس وصقـ وكقرة وحـاء 

وطـف يجقز الؿحؿؾ بال محؿؾ راكبا أو ال ولق لؿ يالصؼف ويحرم ذلؽ بال طذر 

 أو غطك وجف. ال إن حؿؾ طؾقف أو استظؾ بخقؿة أو شجرة أو بقتكراهة 

 احملعٛض ايطابع:

يعؼد طؾقف رداء وال غقره إال إزاره  الؿخقط وإن لبس ذكر مخقطا فدى وال لبس

 وإن لؿ يجد كعؾقـ لبس خػقـ اجة لعؼدومـطؼتف وهؿقاكا فقفؿا كػؼة مع ح

 .أو لؿ يجد إزارا لبس سراويؾ إلك أن يجد وال فدية والؿذهب ال يؼطعفؿا

 احملعٛض اـاَؼ ايطٝب:

أو استعؿؾف يف أكؾ أو شرب ـ 3أو ثقبف أو شقئا مـفؿا ـ 2وإن صقب محرم بدكف ـ 1

أو تبخر بعقد ـ 8 أو شؿ قصدا صقباـ 7أو استعط بطقب ـ 6أو اكتحؾ ـ 5أو ادهـ ـ 4
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فدى ومـ الطقب مسؽ وكافقر وأو شؿف قصدا ولق بخقر الؽعبة أثؿ ـ 9وكحقه  

 .وطـرب وزطػران وورس وورد وبـػسج وكقؾقفر وياسؿقـ وبان وماء ورد

 مثاْٞ صٛض ال تٛجب ايؿس١ٜ:

أو ـ 4أو شؿ فقاكف ـ ـ 3أو مس ما ال يعؾؼ كؼطع كافقر ـ 2وإن شؿفا بال قصد ـ 1

أو ادهـ بدهـ غقر مطقب ـ 8أو كؿاما ـ 7أو ريحاكا فارسقا ـ 6 أو شقحا ـ5طقدا شؿ 

 .فال فدية

 احملعٛض ايػازؽ قتٌ ايصٝس :

 ٜٓكػِ إىل قػُني: قتٌ صٝس ايرب أٚ اصطٝازٙ

كحؿام وبط ولق استلكس بخالف إبؾ وحشقا وإن قتؾ صقدا ملكقال بريا أصال ـ 1

كالؿتقلد بقـ القحشل. وكسل وبؼر أهؾقة ولق تقحشت ولق تقلدت مـ الصقد األ

أو تؾػ الصقد الؿذكقر ـ 2الؿلكقل وغقره أو بقـ القحشل وغقره تغؾقبا لؾحظر 

يف يده أو بؿباشرة أو سبب كنشارة وداللة وإطاكة ولق بؿـاولة آلة أو بجـاية دابة 

 .وإن دل وكحقه محرم محرما فالجزاء بقـفؿا، متصرف فقفا فعؾقف جزاؤه وهق

  



 

 

398 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

 ذط١َ ايصٝس:

أو ـ 2وهق مقتة يحرم طؾك جؿقع الـاس ويحرم طؾك الؿحرم أكؾف مؿا صاده ـ 1

يحرم أو ذبح أو صقد ألجؾف ـ 3يحرم طؾقف هق فؼط دون غقره كان لف أثر يف صقده 

يحرم طؾك  وما حرم طؾقف لـحق داللة أو صقد لف الـ 4 طؾقف هق فؼط دون غقره

 .محرم غقره

 ضابط:

 .بف بؼقؿتفويضؿـ بقض صقد ولبـف إذا حؾ

 ًَه١ٝ ايصٝس:

وإن أحرم وبؿؾؽف صقد لؿ يزل ـ 2 وال يؿتؾؽ الؿحرم ابتداء صقدا بغقر إرثـ 1

 .وال يده الحؽؿقة بؾ تزال يده الؿشاهدة بنرسالف

 األؾٝا٤ اييت ال ؼطّ:

بنحرام أو حرم حققان إكسل كالدجاج وهبقؿة األكعام ألكف لقس بصقد  وال يحرمـ 1

وصقر الؿاء بري فنن كان بالحرم حرم حر إن لؿ يؽـ بالحرم يحرم صقد الب والـ 2
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وال يحرم بحرم وال إحرام قتؾ محرم األكؾ كاألسد والـؿر والؽؾب إال ـ 3 

وال يحرم قتؾ الصقد الصائؾ دفعا طـ كػسف أو مالف سقاء خشل التؾػ ـ 4 الؿتقلد

 .أو الضرر بجرحف أو ال ألكف التحؼ بالؿمذيات فصار كالؽؾب العؼقر

 إال الحربل.قتؾ كؾ ممذ غقر آدمل يف الحرم واإلحرام ويسـ مطؾؼا 

 :ٚحيطّ بإذطاّ

ويضؿـ  قتؾ قؿؾ وصئباكف ولق برمقف وال جزاء فقف ال براغقث وقراد وكحقهؿا

 .جراد بؼقؿتف

ويػدي وكذا لق اضطر إلك أكؾ صقد بال إثؿ ولؿحرم احتاج لػعؾ محظقر فعؾف 

 .باح إال لؿـ لف أكؾ الؿقتةفؾف ذبحف وأكؾف كؿـ بالحرم وال ي

  :احملعٛض ايػابع عكس ايٓهاح

  : ٚحيطّ عكس ايٓهاح

أو وكقال يف الـؽاح حرم ـ 4أو كان ولقا ـ 3أو زوج محرمة ـ 2فؾق تزوج الؿحرم ـ 1

بقـ اإلحرام الصحقح  وال فدية يف طؼد الـؽاح كشراء الصقد وال فرق وال يصح

 .والػاسد
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 ةثالةث١ أَٛض: ٜٚهطٙ يًُرطّ

ة يف طؼد شفادالأو ـ 3 طؼد الـؽاح أو حضقرـ 2أن يخطب امرأة كخطبة طؼده ـ 1

 الـؽاح.

 :ٚتصح 

وكذا ـ 2الرجعة أي لق راجع الؿحرم امرأتف صحت بال كراهقة ألكف إمساك ـ 1

 .شراء أمة لؾقطء

 احملعٛض ايثأَ ايٛط٤:

 .محر، وإن جامع الؿحرم بلن غقب الحشػة يف قبؾ أو دبر مـ آدمل أو غقره

 ايٛط٤ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ القطء بعد التحؾؾ األول.2ـ القطء قبؾ التحؾؾ األول 1

 :إٕ نإ ايٛط٤ قبٌ ايترًٌ األٍٚؾ

قجب طؾك القاصئ والؿقصقءة الؿضل يف فويؿضقان فقف ـ 2فسد كسؽفؿا ـ 1

الـسؽ الػاسد وال يخرجان مـف بالقطء بعد القققف بعرفة وال فرق بقـ العامد 
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وغقر الؿؽؾػ  ويؼضقاكف وجقبا ثاين طامـ 3الصحابة هلل  ضاء بعضوالساهل لؼ 

يؼضل بعد تؽؾقػف وحجة اإلسالم فقرا مـ حقث أحرم أوال إن كان قبؾ مقؼات 

ـ وطؾقف 4 وسـ تػرقفؿا يف قضاء مـ مقضع وطء إلك أن يحال الؿقؼات، وإال فؿـ

 بدكة فنن لؿ يجد البدكة صام طشرة أيام. 

 :يترًٌ األٍٚايٛط٤ بعس اإٕ نإ ٚ

ـ ويؾزمف 4كػدية األذى وطؾقف شاة ـ 3ـ ويػسد اإلحرام فؼط 2ال يػسد الـسؽ ـ 1

 أن يخرج إلك الحؾ فقحرم لطقاف اإلفاضة إن لؿ يؽـ صاف.

 ضابط:

 .قضاؤها طؾقف ألكف الؿػسد لـسؽفا وال فدية طؾك مؽرهة وكػؼة حجة

 احملعٛض ايتاغع املباؾط٠ زٕٚ ايؿطد:

 تٓكػِ إىل قػُني:طأ٠  ًَُباؾط٠ ايطجٌ ي

 ـ باشر ولؿ يـزل.2ـ باشر فاكزل 1
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 :ؾأْعٍقبٌ ايترًٌ األٍٚ ؾإٕ باؾط 

ـ ولؿ يػسد 2 لؿ يػسد حجف كؿا لق لؿ يـزل وال يصح ققاسفا طؾك القطءـ 1

وطؾقف بدكة إن أكزل بؿباشرة أو قبؾة أو تؽرار كظر أو لؿس لشفقة أو ـ 3 إحرامف

 ، فنن وجدها وإال صام طشرة أيام.القطء بدكة أمـك باستؿـاء ققاسا طؾك

 :مل ٜٓعٍباؾط ٚٚإٕ 

 .شاة كػدية أذىـ وطؾقف 3ـ ولؿ يػسد إحرامف 2ـ لؿ يػسد حجف 1

 ضابط:

 .عؿد وامرأة مع شفقة كرجؾ يف ذلؽالخطل كالو

 تٓبٝ٘:

لؽـ يحرم بعد أن يخرج مـ الحؾ فقجؿع يف إحرامف بقـ الحؾ والحرم لطقاف 

الزيارة محرما وضاهر كالمف أن هذا يف الؿباشرة دون  الػرض أي لقطقف صقاف

الػرج إذا أكزل وهق غقر متجف ألكف لؿ يػسد إحرامف حتك يحتاج لتجديده 

فالؿباشرة كسائر الؿحرمات غقر القطء هذا مؼتضك كالمف يف اإلقـاع كالؿـتفك و 
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ؿـ الؿؼـع و التـؼقح و اإلكصاف و الؿبدع وغقرها وإكؿا ذكروا هذا الحؽؿ فق 

التحؾؾ األول إال أن يؽقن طؾك وجف االحتقاط مراطاة لؾؼقل  وصكء بعد

 .باإلفساد

 

 :ٚإذطاّ املطأ٠ ؾُٝا تكسّ نايطجٌ إال يف

 .وال تغطقة الرأسـ 2لباس الؿخقط فال يحرم طؾقفا ـ 1

 املطأ٠:ٚػتٓب 

والؼػازان شلء يعؿؾ لؾقديـ يدخالن فقف يسرتهؿا مـ ، والؼػازيــ 2الربقع ـ 1

فتضع  وتجتـب تغطقة وجففا ـ 3، وهؿ أصحاب الصؼقر حر كؿا يعؿؾ لؾبزاةال

 .الثقب فقق رأسفا وتسدلف طؾك وجففا لؿرور الرجال قريبا مـفا

 الؼػازيـ.  ويػدي الرجؾ والؿرأة بؾبس

 :ٜٚباح هلا ايترًٞ

 .والدمالج وكحقهاـ 3والسقار ـ 2بالخؾخال ـ 1
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 أذهاّ َتؿطق١:

وكره لفؿا ـ 3 اإلحرام بعدالخضاب وكره ـ 2حرام ويسـ لفا خضاب طـد إـ 1

وقطع رائحة كريفة ـ 6كحؾ لبس وـ 5ولفا لبس معصػر ـ 4 اكتحال بنثؿد لزيـة

ولف ـ 8وطؿؾ صـعة ما لؿ يشغال طـ واجب أو مستحب ـ 7واتجار ـ 6بغقر صقب 

 .لبس خاتؿ

 :ٚجيتٓبإ

 .قؿا يـػعوتسـ قؾة الؽالم إال ف، والجدالـ 3والػسقق ـ 2الرفث ـ 1 

 تاب اىفدٌح
 ايؿس١ٜ تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ فدية طؾك الرتتقب.2ـ فدية طؾك التخققر 1 

 ؾس١ٜ ايتدٝري تٓكػِ إىل قػُني:

 ـ التخققر يف جزاء الصقد.2ـ التخققر يف فدية األذى 1 
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 ٚؾس١ٜ األش٣ تهٕٛ يف مخػ١ أَٛض: 

 ـ والطقب.5س ـ وتغطقة الرأ4ـ ولبس الؿخقط 3ـ وتؼؾقؿ األضػار 2ـ الحؾؼ 1

 ايتدٝري يف ؾس١ٜ األش٣ بني:

 ـ أو إصعام ستة مساكقـ.3ـ أو صقام ثالثة أيام 2ـ ذبح شاة 1 

 ؾس١ٜ ايرتتٝب:

ـ وفدية القطء يرتب بقـ: الذبح 4ـ والحصار 3ـ ودم الؼران 2ـ دم الؿتعة 1 

 والصقام طشرة أيام.

 :  خيري يف ؾس١ٜ

ـ 5ولبس مخقط ـ 4وتغطقة رأس ـ 3وتؼؾقؿ فقق ضػريـ ـ 2حؾؼ فقق شعرتقـ ـ 1

 وصقب:

 ةثالةث١ أَٛض:بني 

أو إصعام ستف مساكقـ لؽؾ مسؽقـ مد بر أو كصػ صاع مـ ـ 2صقام ثالثة أيام ـ 1

 .أو ذبح شاةـ 3تؿر أو شعقر 
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 ايصٝس ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ صقد لقس لف مثؾ مـ الـعؿ.2ـ صقد لف مثؾ مـ الـعؿ 1 

 ؾايصٟ ي٘ َثٌ َٔ ايٓعِ:

الؿثؾ بؿحؾ التؾػ أو قربف  أو تؼقيؿـ 2ثؾ إن كان لف مثؾ مـ الـعؿ ذبح مـ 1

أو يخرج بعدلف مـ صعامف فقطعؿ كؾ ـ 3بدراهؿ يشرتي هبا صعاما يجزئ يف فطرة 

أو يصقم طـ كؾ مد مـ الرب يقما ـ 4مسؽقـ مدا إن كان الطعام برا وإال فؿديـ 

 .وإن بؼل دون مد صام يقما

  :ٚايصٟ يٝؼ ي٘ َثٌ َٔ ايٓعِ

بؿا ال مثؾ لف بعد أن يؼقمف بدراهؿ لتعذر الؿثؾ ويشرتي هبا صعاما كؿا  ويخقر ـ 1

 .مر بقـ إصعام كؿا مر وصقام

 ايؿس١ٜ اييت ع٢ً ايرتتٝب:

وأما دم متعة وقران فقجب الفدي بشرصف فنن طدم الفدي أو طدم ثؿـف ولق ـ 1

رها يقم طرفة فصقام ثالثة أيام يف الحج واألفضؾ كقن آخـ 2وجد مـ يؼرضف 
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 وإن أخرها طـ أيام مـك صامفا بعد وطؾقف دم مطؾؼاوطـف آخرها يقم الرتوية  

ولف صقمفا بعد أيام مـك  وصقام سبعة أيام إذا رجع إلك أهؾف لتلخقر الثالثة األيام

وال  السبعةيف وفراغف مـ أفعال الحج وال يجب تتابع وال تػريؼ يف الثالثة وال 

 بقـفؿا

وإذا لؿ يجد هديا صام طشرة أيام بـقة التحؾؾ  هديا بـقة التحؾؾيذبح : والؿحصر

 .ثؿ حؾ ققاسا طؾك التؿتع

التحؾؾ  وبعدطؾك الرتتقب ويجب بقطء يف فرج يف الحج قبؾ التحؾؾ األول بدكة 

فنن لؿ يجد البدكة صام طشرة أيام ثالثة يف الحج وسبعة  طؾك التخققر  شاةاألول 

  .إذا رجع

 طؾك التخققر.ؿرة شاة ويجب بقطء يف الع

 ضابط:

ذكر مـ الػدية يف الحج والشاة يف العؿرة والؿؽرهة ال  ما وإن صاوطتف زوجة لزمفا

فدية طؾقفا وال شلء طؾك مـ فؽر فلكزل والدم القاجب لػقات أو ترك واجب 

 .كؿتعة
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 فصو يف ذنساز احملظ٘ز اى٘احد

مخقطا أو تطقب أو  واحد بلن حؾؼ أو قؾؿ أو لبس ومـ كرر محظقرا مـ جـسـ 1

ألن اهلل تعالك  وصكء ثؿ أطاده ولؿ يػد فدى مرة سقاء فعؾف متتابعا أو متػرق

ـ 2أوجب يف حؾؼ الرأس فدية واحدة ولؿ يػرق بقـ ما وقع يف دفعة أو دفعات 

بخالف صقد فػقف بعدده ولق يف ـ 3 أطاده لزمتف الػدية ثاكقا وإن كػر طـ السابؼ ثؿ

ؾ محظقرا مـ أجـاس بلن حؾؼ وقؾؿ أضافره ولبس ومـ فعـ 4واحدة  دفعة

 .  الؿخقط فدى مرة لؽؾ جـس فديتف القاجبة فقف سقاء رفض إحرامف أو ال

 :حيصٌ إال بأذس ةثالةث١ أؾٝا٤ ايترًٌ َٔ اؿخ ال

أو بالعذر إذا شرصف ـ 3أو التحؾؾ طـد الحصر ـ 2 الحج أو العؿرة كؿال أفعالـ 1

 .حؾؾ بفيت يف ابتدائف وما طدا هذه ال

ولق كقى التحؾؾ لؿ يحؾ وال يػسد إحرامف برفضف بؾ هق باق تؾزمف أحؽامف 

 .ولقس طؾقف لرفض اإلحرام شلء ألكف مجرد كقة كقػقة التصرف يف الػدية

 :ٜٚػكط بٓػٝإ أٚ جٌٗ أٚ إنطاٙ

 .ومتك زال طذره أزالف يف الحال وتغطقة رأسـ 3وصقب ـ 2فدية لبس ـ 1
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 :أٚ إنطاٙ ٜػكط بٓػٝإ أٚ جٌٗال ٚ 

وحالق فتجب مطؾؼا ألن ذلؽ ـ 5وتؼؾقؿ ـ 4وصقد ، 3ـ ومباشرة 2فدية وطء ـ 1

 .إتالف فاستقى طؿده وسفقه كؿال اآلدمل

فنن استدام لبس مخقط أحرم فقف ولق لحظة فقق الؿعتاد مـ خؾعف فدى وال 

 .يشؼف

 َهإ ايصبح ٜٓكػِ إىل قػُني:

كجزاء صقد ودم متعة وقران  وكؾ هدي أو إصعام يتعؾؼ بحرم أو إحرامـ 1

فنكف يؾزمف أو فقات ومـذور وما وجب لرتك واجب أو فعؾ محظقر يف الحرم 

 .ذبحف يف الحرم

بحج بؿـك وما بعؿرة بالؿروة  قال أحؿد مؽة ومـك واحد واألفضؾ كحر ما

ويؾزمف تػرقة لحؿف أو إصالقف لؿساكقـ الحرم ألن الؼصد التقسعة طؾقفؿ وهق 

زكاة لحاجة وإن سؾؿف لفؿ حقا  جتاز مـ حاج وغقره مؿـ لف أخذالؿؼقؿ بف والؿ

 .فذبحقه أجزأ وإال رده وذبحف
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وفدية األذى أي الحؾؼ  والؾبس وصقب وتغطقة رأس وكؾ محظقر فعؾف ـ 2 

 .خارج الحرم

 .ويجزئ بالحرم أيضا ودم اإلحصار حقث وجد بسببف مـ حؾ أو حرمـ 3

يتعدى كػعف ألحد فال فائدة  الألكف  ويجزئ الصقم  والحؾؼ بؽؾ مؽان

 .لتخصقصف

بؼرة فنن سبع والدم  الؿطؾؼ شاة كلضحقة شاة جذع أو ثـل معز أو سبع بدكة أو 

 .ذبحفا فلفضؾ وتجب كؾفا

وتجزئ طـ البدكة بؼرة ولق يف جزاء صقد كعؽسف وطـ سبع شقاه بدكة واحدة أو 

 .بؼرة مطؾؼا
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 تاب خصاء اىصٍد 

ويرجع فقؿا قضت بف الصحابة إلك ما قضقا  فقؿا لف مثؾفقجب الؿثؾ مـ الـعؿ ـ 1

بف فال يحتاج أن يحؽؿ طؾقف مرة أخرى ألهنؿ أطرف وققلفؿ أقرب إلك الصقاب 

ويف بؼرتف القاحدة مـ  ومـف يف الـعامة بدكة ألهنا تشبففا و يف حؿار القحش بؼرة

تؾ بؼرة قال ؾ طؾك وزن قـب وخؾب وسقد بؼرة ويف التقيبؼر القحش بؼرة و يف اإل

الجقهري التقتؾ القطؾ الؿسـ ويف القطؾ بؼرة ويف الضبع كبش ويف الغزالة طـز  

ويف القبر وهق دويبة كحالء دون السـقر ال ذكب لفا جدي و يف الضب جدي 

قضك بف طؿر وزيد والجدي الذكر مـ أوالد الؿعز لف ستة أشفر ويف القربقع جػرة 

العـاق األكثك مـ أوالد الؿعز أصغر مـ لفا أربعة أشفر ويف األركب طـاق و

الجػرة ويف الحؿامة شاة حؽؿ بف طؿر وطثؿان وابـ طؿر وابـ طباس وكافع بـ 

طبد طبد الحارث يف حؿام الحرم وققس طؾقف حؿام اإلحرام والحؿام كؾ ما طب 

الؿاء وهدر قال الجقهري العب شرب الؿاء مـ غقر مص والحؿام يشرب الؿاء 

دواب وهدر أي صقت وقال غقره هدر غرد ورجع صقتف كلكف طبا كؿا تعب ال

يسجع مطؾع الؿاء فقدخؾ فقف الػقاخت والقراشقـ والؼطا والؼؿري والدبسل 

 .وما لؿ تؼض فقف الصحابة يرجع فقف إلك ققل طدلقـ خبقريـ
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وما ال مثؾ لف كباقل الطققر ولق أكرب مـ الحؿام فقف الؼقؿة وطؾك جؿاطة ـ 2

 .صقد جزاء واحد اشرتكقا يف قتؾ

 تاب حنٌ صٍد احلسً أي حسً ٍنح

وحؽؿ صقده كصقد الؿحرم فقف  يحرم صقده طؾك الؿحرم والحالل إجؿاطاـ 1

فقف وال  ال جزاءو صقد الحرم يحرم ريحالجزاء حتك طؾك الصغقر والؽافر لؽـ ب

ـ 3ويحرم قطع شجر الحرم ـ 2يؿؾؽف ابتداء بغقر إرث وال يؾزم الؿحرم جزاءان 

 .شف األخضريـ الؾذيـ لؿ يزرطفؿا آدملوحشق

 :ٚجيٛظ

ـ 7والػؼع ـ 6والؽؿلة ـ 5وما زرطف اآلدمل ـ 4والثؿرة ـ 3قطع القابس ـ 2ـ الرطل 1

 .ويباح اكتػاع بؿا زال أو اكؽسرت بغقر فعؾ آدمل ولق لؿ يبــ 8وكذا اإلذخر 

طؾك  وتضؿـ شجرة صغقرة طرفا بشاة وما فققفا ببؼرة ويػعؾ فقفا كجزاء صقد 

بؿا كؼص فنن استخؾػ شقئا مـفا  ويضؿـ حشقش وورق بؼقؿتف وغصـالتخققر 

سؼط ضؿاكف كرد شجرة فتـبت لؽـ يضؿـ كؼصفا وكره إخراج تراب الحرم 

 .وحجارتف إلك الحؾ ال ماء زمزم
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 .ويحرم إخراج تراب الؿساجد وصقبفا لؾتربك وغقره 

 تاب صٍد ادلدٌْح

 .فقؿا حرم مـ صقدها وشجرها وحشقشفاوال جزاء  ويحرم صقد حرم الؿديـة 

ويباح الحشقش مـ حرم الؿديـة لؾعؾػ و يباح اتخاذ آلة الحرث وكحقه 

والقسادة والعارضة والؿسـد فلما  كالؿساكد وآلة الرحؾ مـ شجر حرم الؿديـة

غقر ذلؽ فال يعضد وال يخبط مـفا شلء والؿسـد طقد البؽرة ومـ أدخؾفا صقدا 

  .فؾف إمساكف وذبحف

 ذسٚز ذطّ املس١ٜٓ:

وحرمفا بريد يف بريد وهق ما بقـ طقر جبؾ مشفقر هبا إلك ثقر جبؾ صغقر لقكف 

إلك الحؿرة فقف تدوير لقس بالؿستطقؾ خؾػ أحد مـ جفة الشؿال وما بقـ طقر 

  .إلك ثقر هق ما بقـ البتقفا والالبة الحرة وهل أرض تركبفا حجارة سقد

يف أبق القفاء ابـ طؼقؾ ـ الؿديـة قال وتستحب الؿجاورة بؿؽة وهل أفضؾ م

الػـقن الؽعبة أفضؾ مـ مجرد الحجرة فلما والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقفا فال 
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اكتفك  واهلل وال العرش وحؿؾتف وال الجـة ألن بالحجرة جسدا لق وزن بف لرجح

قال الحجاوي يف اإلقـاع: ما خؾؼ اهلل خؾؼا أكرم طؾقف مـ محؿد صؾك اهلل طؾقف 

سؾؿ وأما كػس تراب تربتف فؾقس هق أفضؾ مـ الؽعبة بؾ الؽعبة أفضؾ مـف وال و

يعرف أحد مـ العؾؿاء فضؾ تراب الؼرب طؾك الؽعبة إال الؼاضل طقاض ولؿ 

 يسبؼف أحد إلقف وال وافؼف أحد قط طؾقف.

 .وزمان فاضؾفاضؾ وتضاطػ الحسـة والسقئة بؿؽان 

 اف ٗاىعؼً تاب ذمس دخ٘ه ٍنح ٍٗا ٌرؼيق تٔ ٍِ اىؽ٘

يسـ دخقل مؽة مـ أطالها والخروج مـ أسػؾفا ويسـ دخقل الؿسجد الحرام 

مـ بـل شقبة ويسـ أن يؼقل طـد دخقلف بسؿ اهلل الؾفؿ افتح لل أبقاب فضؾؽ فنذا 

رأى البقت رفع يديف وقال ما ورد ومـف الؾفؿ أكت السالم ومـؽ السالم حقـا ربـا 

ؿا وتشريػا وتؽريؿا ومفابة وبرا وزد مـ طظؿف بالسالم الؾفؿ زد هذا البقت تعظق

وشرفف مؿـ حجف واطتؿره تعظقؿا وتشريػا وتؽريؿا ومفابة وبرا الحؿد هلل رب 

العالؿقـ كثقرا كؿا هق أهؾف وكؿا يـبغل لؽرم وجفف وطز جاللف والحؿد هلل الذي 

ج بؾغـل بقتف ورآين لذلؽ أهال والحؿد هلل طؾك كؾ حال الؾفؿ إكؽ دطقت إلك ح
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وقد جئتؽ لذلؽ الؾفؿ تؼبؾ مـل واطػ طـل وأصؾح لل شلين كؾف  بقتؽ الحرام 

 .ال إلف إال أكت يرفع بذلؽ صقتف

 غٓٔ اؿحط األغٛز أضبع١:

الحجر  ويؼبؾـ 2 بقده القؿـك: وهق أن يؿسحف يستؾؿ الحجر األسقدسـ أن وـ 1

بـ طباس. ويسجد طؾقف فعؾف ابـ طؿر واـ 3 مـ غقر صقت يظفر لؾؼبؾةاستحبابا 

، فنن شؼ بقده افنن شؼ استالمف وتؼبقؾف لـحق زحام لؿ يزاحؿ واستؾؿف بقده وقبؾف

بشلء ويؼبؾف، فنن شؼ استالمف بشلء أشار إلقف بقده أو بشلء واستؼبؾف استؾؿف 

ويؼقل كؾؿا استؾؿف ما ورد وهق: باسؿ اهلل واهلل ـ 4بقجفف وال يؼبؾ ما أشار إلقف بف 

ؽ وتصديؼا بؽتابؽ ووفاء بعفدك واتباطا لسـة كبقؽ محؿد . أكرب، الؾفؿ إيؿاكا ب

ويؼقل ذلؽ كؾؿا استؾؿف، فنن لؿ يؽـ الحجر مقجقدا والعقاذ باهلل تعالك وقػ 

 مؼابال لؿؽاكف واستؾؿ الركـ وقبؾف. 

 صؿ١ ايطٛاف:

ثؿ يطقف مضطبعا يف كؾ أسبقطف استحبابا إن لؿ يؽـ حامؾ معذور بردائف 

وسط ردائف تحت طاتؼف األيؿـ وصرفقف طؾك طاتؼف األيسر أن يجعؾ  :واالضطباع

وإذا فرغ مـ الطقاف أزال االضطباع يبتدئ الؿعتؿر بطقاف العؿرة ألن الطقاف 
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يسؿك تحقة الؿسجد الحرام فاستحبت البدأة بف ويطقف الؼارن والؿػرد لؾؼدوم و

، ؿففقحاذي الحجر األسقد بؽؾ بدكف فقؽقن مبدأ صقافف ويستؾ القرودصقاف 

ويسجد طؾقف فنن شؼ استالمف  يؿسح الحجر بقده القؿـك ويؼبؾفواالستالم: هق أن 

فنن شؼ استؾؿف بشلء وقبؾف فنن شؼ  وتؼبقؾف لؿ يزاحؿ واستؾؿف بقده وقبؾ يده

الؾؿس أشار إلك الحجر بقده أو بشلء وال يؼبؾف ويؼقل مستؼبؾ الحجر بقجفف 

أكرب الؾفؿ إيؿاكا بؽ وتصديؼا بؽتابؽ كؾؿا استؾؿف ما ورد ومـف بسؿ اهلل واهلل 

لسـة كبقؽ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويجعؾ البقت طـ  ووفاء بعفدك واتباطا

الؿحرم مـ بعقد مـ مؽة يف هذا الطقاف ، وهق: يساره ويطقف سبعا يرمؾ األفؼل

يف ثالثة أشقاط ثؿ بعد أن يرمؾ  فؼط إن صاف ماشقا فقسرع الؿشل ويؼارب الخطا

 األشقاط يؿشل أربعا مـ غقر رمؾ الثالثة 

 ـُػ١: طٌَايٚال ٜػٔ 

ـ 6مؽة  قرب محرم مـوـ 4 ومحرم مـ مؽةـ 3وكساء ـ 2لحامؾ معذور ـ 1

 وراكب.

وال يؼضل الرمؾ إن فات يف الثالثة األول والرمؾ أولك مـ الدكق مـ البقت وال  

 الؼدوم.يسـ رمؾ وال اضطباع يف غقر صقاف 
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الركـ القؿاين كؾ مرة طـد محاذاهتؿا فنن شؼ استالمفؿا ويسـ أن يستؾؿ الحجر و 

وال الغربل وهق بعد الحجر األسقد أشار إلقفؿا ال الشامل وهق أول ركـ يؿر بف 

 .ما يؾقف

 :ٜٚكٍٛ بني ايطنٔ ايُٝاْٞ ٚاؿحط األغٛز

يف بؼقة صقافف يؼقل ويف اآلخرة حسـة وقـا طذاب الـار و ربـا آتـا يف الدكقا حسـة 

اجعؾف حجا مربورا وسعقا مشؽقرا وذكبا مغػقرا رب اغػر وارحؿ واهدين  الؾفؿ

 يفالؼران السبقؾ األققم وتجاوز طؿا تعؾؿ وأكت األطز األكرم وتسـ قراءة 

 الطقاف.

 ايطٛاف ةثالةث١ أْٛع:

 ـ صقاف القداع.3ـ صقاف اإلفاضة 2ـ صقاف الؼدوم 1

 عؿط: أضبع١  ايطٛاف ٚؾطٚط صرت

وصفارة الحدث ال لطػؾ دون ـ 5 وسرت العقرةـ 4 والـقةـ 3 ؾوالعؼـ 2 اإلسالمـ 1

ـ 9 وجعؾ البقت طـ يسارهـ 8 وتؽؿقؾ السبعـ 7 وصفارة الخبثـ 6التؿققز 

ـ 16والطقاف بجؿقعف بلال يطقف طؾك جدار الحجر وال طؾك شاذروان الؽعبة، 
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ـ يخرج م ن الوأـ 13الطقاف  وأن يقالل بقــ 12 وأن يطقف ماشقا مع الؼدرة

 مـ الحجر األسقد.الطقاف وأن يبتدئ ـ 14 الؿسجد بؾ يطقف داخؾف

 َبطالت ايطٛاف مثا١ْٝ:

أو لؿ ـ 2ومـ ترك شقئا مـ الطقاف ولق يسقرا مـ شقط مـ السبعة لؿ يصح ـ 1

أولؿ يـق كسؽف بلن أحرم مطؾؼا ـ 3 يـقي الطقاف لؿ يصح ألكف طبادة أشبف بالصالة

 ؾكأو صاف طـ 4معقـ لؿ يصح صقافف وصاف قبؾ أن يصرف إحرامف لـسؽ 

مـ البقت فنذا لؿ  الشاذروان وهق ما فضؾ طـ جدار الؽعبة لؿ يصح صقافف ألكف

ـ 6أو صاف طؾك جدار الحجر لؿ يصح صقافف ـ 5يطػ بف لؿ يطػ بالبقت جؿقعف 

محدث لؿ يصح صاف وهق أو ـ 8كجس صاف وهق أو ـ 7أو صاف وهق طريان 

 .صقافف

ـاسؽ كؾفا طؾك صفارة وإن صاف الؿحرم البس مخقط صح ويسـ فعؾ باقل الؿ

 .وفدى

لؽافرون واإلخالص بعد الػاتحة اثؿ إذا تؿ صقافف يصؾل ركعتقـ كػال يؼرأ فقفؿا 

 .وتجزئ مؽتقبة طـفؿا وحقث ركعفؿا جاز واألفضؾ كقهنا خؾػ الؿؼام
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 .ويسـ اإلكثار مـ الطقاف كؾ وقت بعد الصالة يعقد و يستؾؿ الحجر ثؿ 

 يف اىعؼً  فصو
 

الصػا حتك يرى البقت فقستؼبؾف   كويخرج إلك الصػا مـ باب الصػا لقسعك فقرق

ويؽرب ثالثا ويؼقل ما ورد ثالثا ومـف الحؿد هلل طؾك ما هداكا ال إلف إال اهلل وحده ال 

شريؽ لف لف الؿؾؽ ولف الحؿد يحقل ويؿقت وهق حل ال يؿقت بقده الخقر وهق 

إال اهلل وحده ال شريؽ لف صدق وطده وكصر طبده  طؾك كؾ شلء قدير ال إلف

وهزم األحزاب وحده ويدطق بؿا أحب وال يؾبل ثؿ يـزل مـ الصػا ماشقا إلك أن 

كحق ستة أذرع ثؿ  يبؼك بقـف وبقـ العؾؿ األول وهق الؿقؾ األخضر يف ركـ الؿسج

 يسعك ماشقا سعقا شديدا إلك العؾؿ اآلخر وهق الؿقؾ األخضر بػـاء الؿسجد

حذاء دار العباس ثؿ يؿشل ويرقك الؿروة ويؼقل ما قالف طؾك الصػا ثؿ يـزل مـ 

الؿروة  فقؿشل يف مقضع مشقف ويسعك يف مقضع سعقف إلك الصػا يػعؾ ذلؽ أي 

ما ذكر مـ الؿشل والسعل  سبعا ذهابف سعقة ورجقطف سعقة يػتتح بالصػا ويختتؿ 

  .بالؿروة
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فال يحتسبف ويؽثر مـ الدطاء والذكر يف سعقف  فنذا بدأ بالؿروة سؼط الشقط األول 

 .رب اغػر وارحؿ واطػ طؿا تعؾؿ وأكت األطز األكرمفقؼقل: 

 مثا١ْٝ:  ايػعٞ ؾطٚط

والؿشل مع ـ 5بقـ أشقاط السعل  والؿقاالةـ 4ـ الـقة 3 والعؼؾـ 2 اإلسالمـ 1

ـ 7 لق مسـقكا كطقاف الؼدومكسؽ وبعد صقاف السعل  ؽقنأن يوـ 6 الؼدرة

يف كؾ مرة فقؾصؼ طؼبف  الصػا والؿرة واستقعاب ما بقــ 8ؽؿقؾ السبع وت

  .ن لؿ يرقفؿا فنن ترك مؿا بقـفؿا شقئا ولق دون ذراع لؿ يصح سعقفإبلصؾفؿا 

  ٔ ايػعٞ أضبع١:غٓ

والستارة سرت العقرة فؾق سعك محدثا أو ـ 3والـجس ـ 2الطفارة مـ الحدث ـ 1

 .وبقـ الطقاف السعل قاالة بقـوتسـ الؿـ 4أجزأه  كجسا أو طرياكا

 ضابط:

والؿرأة ال ترقك الصػا وال الؿروة وال تسعك سعقا شديدا وتسـ مبادرة معتؿرة 

 الطقاف والسعل.ب
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 :ةثِ 

عا ال هدي معف قصر مـ شعره ولق لبده وال يحؾؼف كدبا لققفره تإن كان متؿـ 1

ر و حؾ إذا وإن كان مع الؿتؿتع هدي لؿ يؼصـ 2لؾحج وتحؾؾ ألكف تؿت طؿرتف 

ـ 3 ثؿ ال يحؾ حتك يحؾ مـفؿا جؿقعاويصقر قاركا حج فقدخؾ الحج طؾك العؿرة 

والؿعتؿر غقر الؿتؿتع يحؾ سقاء كان معف هدي أو لؿ يؽـ يف أشفر الحج أو يف 

 .غقرها

يف صقاف  التؾبقةوالؿتؿتع والؿعتؿر إذا شرع يف الطقاف قطع التؾبقة وال بلس ب

 ؽره الجفر هبا.وكذا السعل وي الؼدوم سرا

 تاب صفح احلح ٗاىؼَسج 

يسـ لؾؿحؾقـ بؿؽة وقرهبا حتك متؿتع حؾ مـ طؿرتف اإلحرام بالحج يقم ـ 1

الرتوية وهق ثامـ ذي الحجة سؿل بذلؽ ألن الـاس كاكقا يرتوون فقف الؿاء لؿا 

ويسـ أن يحرم مـ مؽة ـ 2بعده قبؾ الزوال فقصؾل بؿـك الظفر مع اإلمام 

 الحرم الؿقزاب ويجزئ إحرامف مـ بؼقة الحرم ومـ خارج واألفضؾ مـ تحت
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وال دم طؾقف والؿتؿتع إذا طدم الفدي وأراد الصقم سـ لف أن يحرم يقم السابع 

 .ويبقت بؿـك ويصؾل مع اإلمام استحباباـ 4لقصقم الثالثة محرما 

 فصو اى٘ق٘ف تؼسفح

ـؿرة إلك الزوال فنذا صؾعت الشؿس مـ يقم طرفة سار مـ مـك  إلك طرفة فلقام ب

يخطب هبا اإلمام أو كائبف خطبة قصقرة مػتتحة بالتؽبقر يعؾؿفؿ فقفا القققف 

 ووقتف والدفع مـف والؿبقت بؿزدلػة وكؾ طرفة  مققػ إال بطـ طركة

 ايػٓٔ يف عطؾ١:

، وهق الؿسافر وسـ أن يجؿع بعرفة مـ لف الجؿع  بقـ الظفر والعصر  تؼديؿا ـ 1

هذا الؿذهب  واختار أبق الخطاب وتؼل الديـ جقاز  سػر قصر بخالف الؿؽل،

مستؼبؾ ـ 3ن يؼػ راكبا ـ وأ2الجؿع والؼصر واختار الؿقفؼ جقاز الجؿع فؼط 

وال يشرع صعقد جبؾ الرحؿة ويؼال ، وجبؾ الرحؿةـ 5طـد الصخرات ـ 4الؼبؾة 

شريؽ لف ويؽثر يف الدطاء بؿا ورد كؼقلف ال إلف إال اهلل وحده ال ـ 5لف جبؾ الدطاء 

لف الؿؾؽ ولف الحؿد يحقل ويؿقت وهق حل ال يؿقت بقده الخقر وهق طؾك كؾ 

كقرا ويسر لل  شلء قدير الؾفؿ اجعؾ يف قؾبل كقرا ويف بصري كقرا ويف سؿعل
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أمري ويؽثر الدطاء و االستغػار والتضرع والخشقع وإضفار الضعػ واالفتؼار  

 .ويؾح يف الدطاء وال يستبطئ اإلجابة

 ايٛقٛف بعطؾ١ أضبع١: ؾطٚط صر١

ـ أن يؽقن 3ـ أن ال يؽقن سؽراكا وال مجـقكا وال مغؿك طؾقف2ـ يؽقن مسؾؿا 1

صؾقع فجر  إلك صؾقع فجر يقم طرفةـ أن يؼػ يف الزمـ وهق مـ 4محرما بالحج 

 .يقم الـحر

ومـ وقػ بعرفة  ولق لحظة كائؿا أو مارا أو جاهال أهنا طرفة مـ فجر يقم طرفة 

الـحر وهق أهؾ لؾحج بلن يؽقن مسؾؿا محرما بالحج لقس سؽراكا لك فجر يقم إ

 ن لؿألكف حصؾ بعرفة يف زمـ القققف وإ وال مجـقكا وال مغؿك طؾقف صح حجف

ػقات ليؼػ بعرفة أو وقػ يف غقر زمـف أو لؿ يؽـ أهال لؾحج فال  يصح حجف 

 .القققف الؿعتد بف

يعد إلقفا قبؾ الغروب ويستؿر ومـ وقػ بعرفة هنارا ودفع مـفا قبؾ الغروب ولؿ 

واستؿر لؾغروب أو طاد  ك طرفةهبا إلقف فعؾقف دم شاة ألكف ترك واجبا فنن طاد إل
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قبؾ الػجر فال دم طؾقف ألكف أتك بالقاجب وهق القققف بالؾقؾ الغروب  بعد

 .والـفار

 .ومـ وقػ لقال فؼط فال دم طؾقف قال يف شرح الؿؼـع ال كعؾؿ فقف خالفا

 عث:

قبؾ الغروب  ك طرفةقػ بعرفة هنارا ودفع مـفا قبؾ الغروب ولؿ يعد إلومـ و

قال يف اإلكصاف: إذا لؿ يعد قبؾ  ويستؿر هبا إلقف فعؾقف دم شاة ألكف ترك واجبا

الغروب وجب الدم هذا الصحقح مـ الؿذهب، وهق ضاهر الؿـتفك واإلقـاع 

ذا لؿ يعد قبؾ الػجر وصرح بف ابـ أبل طؿر يف الشرح الؽبقر، وقال ابـ طؼقؾ: إ

وجب الدم ووافؼف ابـ الـجار يف الؿعقكة والبفقيت يف الؽشاف والبفقيت يف شرح 

 الؿـتفك وطثؿان بـ قائد يف هداية الراغب.

 فصو اىدفغ إىل ٍصدىفح

طؾك صريؼ الؿلزمقـ إلك مزدلػة وهل ما  فثؿ يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو كائب

ويسـ كقن دفعف  وهق واد بقـ مزدلػة ومـك ر: بقـ الؿلزمقـ إلك وادي محس

قسـ لؿـ دفع مـ طرفة فويجؿع بؿزدلػة بقـ العشاءيـ  ويسرع يف الػجقة بسؽقـة
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يصؾ إلك مزدلػة فقجؿع بقـ الؿغرب والعشاء مـ  أن ال يصؾل الؿغرب حتك 

يجقز لف الجؿع قبؾ حط رحؾف وإن صؾك الؿغرب بالطريؼ ترك السـة وأجزأه 

جقبا ولف الدفع مـ مزدلػة قبؾ اإلمام بعد كصػ الؾقؾ والدفع وؿزدلػة ويبقت ب

قبؾ كصػ الؾقؾ فقف دم طؾك غقر سؼاة ورطاة سقاء كان طالؿا بالحؽؿ أو جاهال 

طامدا أو كاسقا كقصقلف إلك مزدلػة بعد الػجر فعؾقف دم ألكف ترك كسؽا واجبا ال 

لػة قبؾ كصػ الؾقؾ إن وصؾ إلقفا قبؾ الػجر فال دم طؾقف وكذا إن دفع مـ مزد

وطاد إلقفا قبؾ الػجر ال دم طؾقف فنذا أصبح هبا صؾك الصبح بغؾس ثؿ أتك الؿشعر 

الحرام  وهق جبؾ صغقر بالؿزدلػة سؿل بذلؽ ألكف مـ طالمات الحج فقرقاه أو 

اآليتقـ  {فنذا أفضتؿ مـ طرفات  }يؼػ طـده ويحؿد اهلل ويؽربه ويفؾؾف ويؼرأ 

سػر سار قبؾ صؾقع الشؿس بسؽقـة فنذا بؾغ محسرا وهق فنذا أ ويدطق حتك يسػر

ن كان إواد بقـ مزدلػة ومـك سؿل بذلؽ ألكف يحسر سالؽف أسرع قدر رمقة حجر 

 .ماشقا وإال حرك دابتف

 َػاؾ١ ٚازٟ حمػط:

 خؿسؿائة وخؿسة وأربعقن ذراع حده األزرقل، مائتقـ وخؿسقـ مرت تؼريبا.
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 فصو يف اىسًٍ

والرمل تحقة مـك فال يبدأ قبؾف بشلء وطدد ، حقث شاءوأخذ حصك الجؿار مـ 

 .حصك الجؿار سبعقن حصاة

 ذحِ اؿص٢:

 .كؾ واحدة بقـ الحؿص والبـدق كحصا الخذف

فنذا وصؾ إلك مـك وهل مـ وادي محسر إلك جؿرة العؼبة بدأ بجؿرة العؼبة 

 .فرماها بسبع حصقات متعاقبات واحدة بعد واحدة

 صؿ١ ايطَٞ:

قؿـك حال الرمل حتك يرى بقاض إبطف ألكف أطقن طؾك الرمل ويؽرب قرفع يده الف

 مع كؾ حصاة ويؼقل الؾفؿ اجعؾف حجا مربورا وسعقا مشؽقرا وذكبا مغػقرا

 ؾطٚط صر١ ايطَٞ عؿط٠:

أكرب مـ الحؿص ودون البـدق كحصك الخذف أي الرمل ـ الحجؿ: أن تؽقن 1 

تجزئ صغقرة جدا وال كبقرة وال بـحق حصاة أو كقاة بقـ السبابتقـ يخذف هبا فال 
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ـ وأن يرمل 3 فال أقؾ مـ سبع سبع حصقاتـ العدد أن تؽقن 2يسـ غسؾف  

ـ وأن يرمل 4 ال يجرئ الرمل بغقر الحصاة كجقهر وذهب ومعادنبالحصك ف

ـ وأن يرمل رمقا فال 5 واحدة لؿ يجزئف إال طـ واحدة فؾق رمك دفعةرمقا متعاقبا 

طؾؿ الحصقل بالرمل فال يؽػل ضـف، فؾق رمك وـ 6 يف الؿرمك يجزئ القضع

ـ الققت 7 حصاة فاختطػفا صائر أو هبت هبا الريح قبؾ وققطفا بالؿرمك لؿ تجزئف

ووقتف مـ كصػ لقؾة الـحر، وكدب بعد الشروق، فنن غربت الشؿس فؿـ غد بعد 

ـ أن ال يؽقن 16ـ الرتتقب بقـ الجؿرات 9ـ الؼصد أن يؼصد الرمل 8ل الزوا

ال  يجزئ الرمل هبا ثاكقا ألهنا استعؿؾت يف طبادة فال د رمل بف، فالحصك ق

وال يؼػ طـد جؿرة العؼبة وققؾ يجزئ الرمل هبا ثاكقا تستعؿؾ ثاكقا كؿاء القضقء  

 .بعد رمقفا لضقؼ الؿؽان

 َػتربات ايطَٞ:

وأن يرمل طؾك جاكبف ـ 3وأن يستؼبؾ الؼبؾة ـ 2وكدب أن يستبطـ القادي ـ 1

وقعت الحصاة خارج الؿرمك ثؿ تدحرجت فقف أجزأت  ويؼطع األيؿـ وإن 

ويجزئ رمقفا بعد كصػ الؾقؾ  مـ  ويرمل كدبا بعد صؾقع الشؿسـ 4 التؾبقة قبؾفا

 .لقؾة الـحر فنن غربت شؿس يقم األضحك قبؾ رمقف رمل مـ غد بعد الزوال
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 فصو حنس اذلدي

يؽـ معف هدي وطؾقف  ثؿ يـحر هديا إن كان معف واجبا كان أو تطقطا فنن لؿـ 1

وإن لؿ يؽـ طؾقف واجب سـ لف أن يتطقع بف وإذا كحر الفدي ـ 2واجب اشرتاه 

 .فرقف طؾك مساكقـ الحرم

 فصو يف احليق

ومـ لبد رأسف أو أضػره أو طؼصف فؽغقره وبلي شلء قصر الشعر رأسف ويحؾؼ 

ؼ أو التؼصقر ن كتػف أو أزالف بـقرة ألن الؼصد إزالتف لؽـ السـة الحؾإأجزأه وكذا 

وتؼصر الؿرأة مـ شعرها قدر أكؿؾة فلقؾ فتؼصر مـ كؾ قرن قدر أكؿؾة أو أقؾ 

 العبد وال يحؾؼ إال بنذن سقده وكذا

 اؿًل:غٔ 

ويبدأ بشؼف األيؿـ أو يؼصر مـ جؿقع شعره ال مـ كؾ ـ 2أن يستؼبؾ الؼبؾة ـ 1

 .بطوسـ لؿـ حؾؼ أو قصر أخذ ضػر أو شارب وطاكة وإـ 3شعرة بعقـفا 

 ضابط:



  

 

429 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 .والحؾؼ والتؼصقر مؿـ لؿ يحؾؼ كسؽ يف تركفؿا دم 

 ضابط:

وال يؾزم بتلخقر الحؾؼ أو التؼصقر طـ أيام مـك دم وال بتؼديؿف طؾك الرمل والـحر  

 .وال إن كحر أو صاف قبؾ رمقف ولق طالؿا

 فصو يف احلو

ساء ثؿ إذا رمك وحؾؼ أو قصر قد حؾ لف كؾ شلء كان محظقرا باإلحرام إال الـ

 .ومباشرة وقبؾة ولؿسا لشفقة وطؼد كؽاحا وطءً 

 :َٔ ةثٓنياٚحيصٌ ايترًٌ األٍٚ ب

 .وصقافـ 3ورمل ـ 2حؾؼ ـ 1

 ثاْٞ:ٚحيصٌ ايترًٌ اي

 .مع سعلـ 2بؿا بؼل ـ 1
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ثؿ يخطب اإلمام بؿـك يقم الـحر خطبة يػتتحفا بالتؽبقر يعؾؿفؿ فقفا الـحر 

 .واإلفاضة والرمل

 يف ؼ٘اف اإلفاظح فصو

ػقض إلك مؽة ويطقف الؼارن والؿػرد بـقة الػريضة صقاف الزيارة ويؼال ثؿ ي

الؼارن  أنه صقاف اإلفاضة فقعقـف بالـقة وهق ركـ ال يتؿ حج إال بف وضاهر

ال يطقفان لؾؼدوم ولق لؿ يؽقكا دخال مؽة قبؾ وكذا الؿتؿتع يطقف والؿػرد 

ا طـ تحقة لؾزيارة فؼط كؿـ دخؾ الؿسجد وأققؿت الصالة فنكف يؽتػل هب

الؿسجد واختاره الؿقفؼ والشقخ تؼل الديـ وابـ رجب وكص اإلمام واختاره 

األكثر أن الؼارن والؿػرد إن لؿ يؽقكا دخالها قبؾ يطقفان لؾؼدوم برمؾ ثؿ 

لؾزيارة وأن الؿتؿتع يطقف لؾؼدوم ثؿ لؾزيارة بال رمؾ وأول وقت صقاف الزيارة 

بعرفات وإال بعد القققف ويسـ فعؾف بعد كصػ لقؾة الـحر لؿـ وقػ قبؾ ذلؽ 

 .يف يقمف

 :ويستحب
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ويصؾل فقف ركعتقـ بقـ العؿقديـ تؾؼاء ـ 3فقؽرب يف كقاحقف ـ 2أن يدخؾ البقت ـ 1 

ويدطق اهلل طز وجؾ ولف تلخقر الطقاف طـ أيام مـك ألن آخر وقتف غقر ـ 4وجفف 

 .محدود كالسعل

عقف أوال كان لؾعؿرة فقجب أن ثؿ يسعك بقـ الصػا والؿروة إن كان متؿتعا ألن س

يسعك لؾحج أو كان غقر متؿتع بلن كان قاركا أو مػردا ولؿ يؽـ سعك مع صقاف 

الؼدوم فنن كان سعك بعده لؿ يعده ألكف ال يستحب التطقع بالسعل كسائر 

 .الطقاف ألكف صالة األكساك غل

ماء زمزم  ثؿ قد حؾ لف كؾ شلء حتك الـساء وهذا هق التحؾؾ الثاين ثؿ يشرب مـ 

لؿا أحب ويتضؾع مـف ويرش طؾك بدكف وثقبف ويستؼبؾ الؼبؾة ويتـػس ثالثا  

ويدطق بؿا ورد فقؼقل بسؿ اهلل الؾفؿ اجعؾف لـا طؾؿا كافعا ورزقا واسعا وريا 

 .وشبعا وشػاء مـ كؾ داء واغسؾ بف قؾبل وامأله مـ خشقتؽ

بؿـك ويبقت بؿـك  ثؿ يرجع مـ مؽة بعد الطقاف والسعل فقصؾل ضفر يقم الـحر

ن لؿ يتعجؾ ولقؾتقـ إن تعجؾ يف يقمقـ ويرمل الجؿرات بؿـك أيام إثالث لقال 

التشريؼ فقرمل الجؿرة األولك وتؾل مسجد الخقػ سبع حصقات متعاقبات 

ـ يساره ويتلخر قؾقال بحقث طالجؿرة  يػعؾ كؿا تؼدم يف جؿرة العؼبة ويجعؾ



 

 

432 

 

 كتاب ربع العبادات                  تهذية الزوض المزتع

ثؿ يرمل القسطك مثؾفا سبع حصقات  اليصقبف الحصا ويدطق صقيال رافعا يديف

يرمل ويتلخر قؾقال ويدطق صقيال لؽـ يجعؾفا طـ يؿقـف ثؿ يرمل جؿرة العؼبة 

بسبع كذلؽ ويجعؾفا طـ يؿقـف ويستبطـ القادى وال يؼػ طـدها طـدما يػعؾ هذا 

الرمل لؾجؿار الثالث طؾك الرتتقب والؽقػقة الؿذكقريـ يف كؾ يقم مـ أيام 

زوال فال يجزئ قبؾف وال لقال لغقر سؼاة ورطاة واألفضؾ الرمل قبؾ التشريؼ بعد ال

 يف الؽؾ مرتبا  يجب ترتقب الجؿرات الثالث ةصالة الظفر ويؽقن مستؼبؾ الؼبؾ

رمك حصا الجؿار السبعقـ كؾف يف الققم الثالث مـ أيام التشريؼ أجزأه ا فنن رم

بـقة فقرمل لؾققم األول بـقة الرمل أداء ألن أيام التشريؼ كؾفا وقت لؾرمل ويرتبف 

 .ثؿ لؾثاين مرتبا وهؾؿ جرا كالػقائت مـ الصالة

 األؾٝا٤ اييت تطنٗا ٜٛجب ايسّ:

أو لؿ يبت بؿـك فعؾقف ـ 2فنن أخره إلك الرمل طـ ثالث أيام التشريؼ فعؾقف دم ـ 1

 ـ أو لؿ يبت بؿزدلػة فعؾقف دم ألكف ترك كسؽا واجبا.3دم ألكف ترك كسؽا واجبا 

 :َبٝت ٚال

، فنن غربت والسؼاة والرطاة بؿـك لزم طؾك سؼاة ورطاةـ ومـك 2ـ بؿزدلػة 1

 الرطاة الؿبقت ألن الرطل يؽقن يف الـفار.
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 :ٚخيطب اإلَاّ ةثاْٞ أٜاّ ايتؿطٜل خطب١ ٜعًُِٗ ؾٝٗا ذهِ 

 .والتقديعـ 3والتلخقر ـ 2التعجقؾ ـ 1

طـف رمل الققم خرج قبؾ الغروب ال إثؿ طؾقف وسؼط فومـ تعجؾ يف يقمقـ 

يخرج قبؾ الغروب لزمف الؿبقت والرمل مـ الغد ن لؿ الثالث ويدفـ حصاه وإ

 .بعد الزوال

 ؼ٘اف اى٘داعفصو 

لؿ يخرج حتك يطقف لؾقداع إذا فرغ  فنذا أراد الخروج مـ مؽة بعد طقده إلقفا

ويسؿك قال الؿرداوي يف اإلكصاف: وققؾ لقس بقاجب اكتفك مـ جؿقع أمقره 

ر فنن أقام بعد صقاف القداع أو اتجر بعده أطاده إذا طزم طؾك صقاف الصد

الخروج وفرغ مـ جؿقع أمقره لقؽقن آخر طفده بالبقت كؿا جرت العادة يف 

 .تقديع الؿسافر أهؾف وإخقاكف

 :طٛاف ايٛزاع غري ذا٥ض ٚإٕ تطى

د ويحرم بعؿرة إن بعـ 2 ولقس طؾقف دم إن لؿ يبعد طـ مؽة مابال إحر إلقف ـ رجع 1

وطؾقف دم قال الؿقفؼ: ويحتؿؾ سؼقط  طـ مؽة فقطقف ويسعك لؾعؿرة ثؿ لؾقداع
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فعؾقف دم  فنن شؼ الرجقع طؾك مـ بعد طـ مؽة دون مسافة قصرـ 3 الدم برجقطف

وال يؾزمف  مسافة قصر فلكثر فعؾقف دم مؽة أو بعد طــ 4 وال يؾزمف الرجقع

 .رتكف كسؽا واجباأو لؿ يرجع إلك القداع فعؾقف دم لـ 5الرجقع إذا 

 :ٚإٕ أخط 

أو الؼدوم فطافف طـد الخروج أجزأ طـ صقاف  أحؿد  وكصـ 2صقاف الزيارة ـ 1

فنن كقى بطقافف القداع  القداع ألن الؿلمقر بف أن يؽقن آخر طفده بالبقت وقد فعؾ

 .لؿ يجزئف طـ صقاف الزيارة

ـ الؿذهب قال يف اإلكصاف: ال يجزئ صقاف الؼدوم طـ القداع وهق الصحقح م

 وهق خالف ما طؾقف الؿتلخريـ.

 ضابط:

 .وال وداع طؾك حائض وكػساء إال أن تطفر قبؾ مػارقة البـقان

ويؼػ غقر الحائض والـػساء بعد القداع يف الؿؾتزم وهق أربعة أذرع بقـ الركـ 

الذي بف الحجر األسقد والباب ويؾصؼ بف وجفف وصدره وذراطقف وكػقف 

ومـف الؾفؿ هذا بقتؽ وأكا طبدك وابـ طبدك وابـ أمتؽ  مبسقصتقـ داطقا بؿا ورد
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حؿؾتـل طؾك ما سخرت لل مـ خؾؼؽ وسقرتـل يف بالدك حتك بؾغتـل بـعؿتؽ  

إلك بقتؽ وأطـتـل طؾك أداء كسؽل فنن كـت رضقت طـل فازدد طـل رضا وإال 

فؿـ اآلن قبؾ أن تـلى طـ بقتؽ داري وهذا أوان اكصرايف إن أكت أذكت لل غقر 

تبدل بؽ وال بقتؽ وال راغب طـؽ وال طـ بقتؽ الؾفؿ فاصحبـل العافقة يف مس

بدين والصحة يف جسؿل والعصؿة يف ديـل وأحسـ مـؼؾبل وارزقـل صاطتؽ ما 

أبؼقتـل واجؿع لل بقـ خقري الدكقا واآلخرة إكؽ طؾك كؾ شلء قدير يدطق بؿا 

تحت  يضا وهقأحب ويصؾل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويليت الحطقؿ أ

 .الؿقزاب فقدطق ثؿ يشرب مـ ماء زمزم ويستؾؿ الحجر ويؼبؾف ثؿ يخرج

 سبؼ.وتؼػ الحائض والـػساء بباب الؿسجد وتدطق بالدطاء الذي 

 شٌازج قرب اىْثً صيى اهلل ػئٍ ٗظيٌفصو 

ستحب زيارة قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقرب صاحبقف رضل اهلل طـفؿا تو

ال لف ثؿ يستؼبؾ الؼبؾة ويجعؾ الحجرة طـ يساره ويدطق بؿا ويسؾؿ طؾقف مستؼب

 .أحب
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قال أحؿد: أهؾ العؾؿ كاكقا ال ويؽره التؿسح بالحجرة الحجرة ويحرم الطقاف ب

 .رفع الصقت طـدهايؽره ويؿسقكف، 

وإذا أدار وجفف إلك بؾده قال ال إلف إال اهلل آيبقن تائبقن طابدون لربـا حامدون 

  .ر طبده وهزم األحزاب وحدهصدق اهلل وطده وكص

 صفح اىؼَسجفصو 
 :ٚصؿ١ ايعُط٠

أن يحرم هبا مـ الؿقؼات إن كان مارا بف أو مـ أدكك الحؾ كالتـعقؿ مـ مؽل ـ 1

وكحقه مؿـ بالحرم وال يجقز أن يحرم هبا مـ الحرم لؿخالػة أمره صؾك اهلل طؾقف 

حؾ إلتقاكف د فؼوحؾؼ أو قصر ـ 4وسعك ـ 3صاف ، و2 وسؾؿ ويـعؼد وطؾقف دم

 .بلفعالفا

 .وتباح العؿرة كؾ وقت فال تؽره بلشفر الحج وال يقم الـحر أو طرفة
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 يف ايعُط٠: ٜٚهطٙ 

يف غقر  باتػاق السؾػ العؿرة واألخرى والؿقاالة بقــ 2 مـ العؿرة إلكثارـ ا1

 .قالف يف الؿبدع ويستحب تؽرارها يف رمضان ألهنا تعدل حجةرمضان، 

ت مـ التـعقؿ وطؿرة الؼارن طـ طؿرة الػرض التل هل وتجزئ العؿرة كؾ وق

 .طؿرة اإلسالم

 :ٚأضنإ اؿخ أضبع١

 وصقاف الزيارةـ 3 والقققف بعرفةـ 2هق كقة الدخقل يف الـسؽ : واإلحرامـ 1

 وطـف السعل واجب. والسعلـ 4 ويسؿك صقاف اإلفاضة ويسؿك صقاف الحج

 :غبع١  اؿخ ٚٚاجبات

ـ 3 والقققف بعرفة إلك الغروب طؾك مـ وقػ هناراـ 2اإلحرام مـ الؿقؼات ـ 1

بؿزدلػة  والؿبقتـ 4والؿبقت لغقر أهؾ السؼاية والرطاية بؿـك لقالل أيام التشريؼ

والرمل مرتبا ـ 5إلك ما بعد كصػ الؾقؾ لؿـ أدركفا قبؾف طؾك غقر السؼاة والرطاة 

 .القداعصقاف وـ 7 والحالق أو التؼصقرـ 6
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 اؿخ مثا١ْٝ:غٓٔ ٚ

ـ 4 يف مقضعف واالضطباعـ 3لقؾة طرفة  ؿـكوالؿبقت بـ 2صقاف الؼدوم ـ 1 

ـ 8وصعقد الصػا ـ 7واألذكار واألدطقة ـ 6وتؼبقؾ الحجر ـ 5والرمؾ يف مقضعف 

 .الؿروةصعقد و

 :ٚأضنإ ايعُط٠ ةثالةث١

 وطـف واجب. وسعكـ 3وصقاف ـ 2إحرام ـ 1

  ايعُط٠ اةثٓإ: ٚٚاجبات

 .ؿقؼاتالواإلحرام مـ  ـ2الحالق أو التؼصقر ـ 1

فؿـ ترك اإلحرام لؿ يـعؼد كسؽف حجا كان أو طؿرة كالصالة ال تـعؼد إال بالـقة ـ 1

لؿ يصح وحقث اطتربت  لؿ يتؿ كسؽف ة الركـ ومـ ترك ركـا غقر اإلحرام أو كقـ 2

إال ببذلؽ الركـ الؿرتوك هق أو كقتف الؿعتربة وتؼدم أن القققف بعرفة يجزئ 

ومـ ترك واجبا ولق سفقا فعؾقف دم فنن طدمف ـ 3جاهؾ أهنا طرفة حتك مـ كائؿ و

 .ومـ ترك سـة فال شلء طؾقفـ 4ة الؿتعك ام طشرة أيامص
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 :يف الػصقل وغقرهأبق القفاء ابـ طؼقؾ قال   

فقتعدى إلك صالتف مـ صالة  ولكألن جربان الصالة أ الســ ولؿ يشرع الدم طـ

 .إلك صالة الؿلمقمغقره كؿا لق سفا اإلمام فنكف يتعدى 

 تاب اىف٘اخ ٗاإلحصاز اىف٘اخ
 :َٚٔ ؾات٘ ايٛقٛف بإٔ طًع عًٝ٘ ؾحط ّٜٛ ايٓرط ٚمل ٜكـ بعطؾ١ 

وتحؾؾ بعؿرة فقطقف ويسعك ويحؾؼ أو يؼصر إن لؿ يخرت البؼاء ـ 2 فاتف الحجـ 1 

ويفدي هديا يذبحف يف ـ 4ويؼضل الحج الػائت ـ 3طؾك إحرامف لقحج مـ قابؾ 

 .والؼارن وغقره سقاء، إن لؿ يؽـ اشرتط يف ابتداء إحرامفبشرط قضائف 

 :َٚٔ اؾرتط بإٔ قاٍ يف ابتسا٤ إذطاَ٘

إال أن طؾقف وإن حبسـل حابس فؿحؾل حقث حبستـل فال هدي طؾقف وال قضاء 

يؽقن الحج واجبا فقمديف وإن أخطل الـاس فققػقا يف الثامـ أو العاشر أجزأهؿ 

 .الحج ؿوإن أخطل بعضفؿ فاهت
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 إلذصاض ٜٓكػِ إىل مخػ١ أقػاّ: ا

ـ 4ـ اإلحصار طـ صقاف اإلفاضة 3ـ اإلحصار طـ طرفة 2ـ اإلحصار طـ الؽعبة 1

 ـ اإلحصار بؿرض.5اإلحصار طـ واجب 

 :َٚٔ أذطّ ؾصسٙ عسٚ عٔ ايبٝت ٚمل ٜهٔ ي٘ ططٜل إىل اؿخ

ـحر هديا يف مقضعف ثؿ حؾ سقاء كان يف حج أو طؿرة أو قاركا سقاء فأهدى ـ 1

فنن ـ 2 كان الحصر طاما يف جؿقع الحاج أو خاصا بقاحد كؿـ حبس بغقر حؼ

ـ وأما 3الفدي صام طشرة أيام بـقة التحؾؾ ثؿ حؾ وال إصعام يف اإلحصار  فؼد

ظاهر كالم الخرقل وغقره طدم وجقب الحؾؼ أو التؼصقر وقدمف يف الحؾؼ ف

 ، وطـف وجقب الحؾؼ أو التؼصقر.الؿحرر و شرح ابـ رزيـ

 ذصاض عٔ عطؾ١:اإل

إلك قؾب الحج  شلء طؾقف ألن وإن صد طـ طرفة دون البقت تحؾؾ بعؿرة وال

 .أولك الحصر طؿرة جائزة بال حصر فؿع
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 اإلذصاض عٔ طٛاف اإلؾاض١ ؾكط: 

إال إذا اشرتط تحؾؾ  وإن حصر طـ صقاف اإلفاضة فؼط لؿ يتحؾؾ حتك يطقف

 مجاكا.

 اإلذصاض عٔ ٚاجب:

 إال إذا اشرتط تحؾؾ مجاكا. ؾؾ وطؾقف دموإن أحصر طـ واجب لؿ يتح

 اإلذصاض مبطض:

وإن حصره مرض أو ذهاب كػؼة أو ضؾ الطريؼ بؼل محرما حتك يؼدر طؾك 

يستػقد باإلحالل التخؾص مـ األذى الذي بف بخالف حصر العدو  البقت ألكف ال

فنن قدر طؾك البقت بعد فقات الحج تحؾؾ بعؿرة وال يـحر هديا معف إال بالحرم 

هذا إن لؿ يؽـ اشرتاط يف ابتداء إحرامف أن محؾل حقث حبستـل وإال فؾف التحؾؾ 

  .مجاكا يف الجؿقع

وطـف لف التحؾؾ كحصر العدو واختاره تؼل الديـ والزركشل وقال الزركشل لعؾف 

 أضفر.
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 تاب اذلدي ٗاألظحٍح ٗاىؼقٍقح

 سبحاكف الفدي ما يفدى لؾؿحرم مـ كعؿ وغقرها سؿل بذلؽ ألكف يفدي إلك اهلل

 .وتعالك

 : ما يذبح أيام الـحر بسبب العقد تؼربا إلك اهلل.واألضحقة

 والعؼقؼة: الذبقحة طـ الؿقلقد.

 .أجؿع الؿسؾؿقن طؾك مشروطقتفؿ

 أذهاّ األضر١ٝ:

 :أؾضًٗا

ثؿ بؼر إن أخرج كامال لؽثرة ـ 2لؽثرة الثؿـ وكػع الػؼراء  إن أخرج كامال إبؾـ 1

 .غـؿ ثؿـ 3الثؿـ وكػع الػؼراء 

 :ٚأؾضٌ نٌ جٓؼ

األبقض أو ما بقاضف أكثر مـ  :فلشفب وهق األمؾح أيـ 3فلغؾك ثؿـا ـ 2أسؿـ ـ 1

 والذكر واألكثك سقاء. سقاده فلصػر فلسقد
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 ايػٔ اجملعئ يف األضر١ٝ: 

 ايػِٓ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 ـ ضلن: وهق مالف لقف.2ـ ماطز: وهق مالف ذكب  1 

الف ستة أشفر وثـل سقاه أي سقى الضلن مـ إال جذع ضلن م الغـؿ وال يجزئ يف

جزاء إبؾ خؿس سـقـ ولبؼر سـتان ولؿعز السـ الؿعترب إلفإبؾ وبؼر ومعز فإلبؾ 

 .سـة ولضلن كصػ سـة

 :ٚػعئ ايؿا٠ عٔ

 .وطقالفـ 3وأهؾ بقتف ـ 2واحد ـ 1

 :ٚػعئ

 .بؼرةسبع والبؼرة طـ سبعة وشاة أفضؾ مـ سبع بدكة أو ـ 2البدكة ـ 1
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 :يف اهلسٟ ٚال يف األضر١ٝ ٤ اييت ال ػعئاألؾٝا

 والـ 3وال العؿقاء ـ 2بقـة العقر بلن اكخسػت طقـفا : وال تجزئ العقراءـ 1

وال العرجاء التل ال تطقؼ مشقا مع صحقحة ـ 4الفزيؾة التل ال مخ فقفا  :العجػاء

ما شاب وكشػ  وال الجداءـ 6وال الفتؿاء التل ذهبت ثـاياها مـ أصؾفا ـ 5

التل ذهب أكثر أذهنا وهل  :وال العضباءـ 8بقـة الؿرض  :وال الؿريضةـ 7طفا ضر

 .أو قرهنا

 :بٌ ػعئ 

والصؿعاء وهل صغقرة األذن ـ 2مؼطقع ذكبفا البرتاء التل ال ذكب لفا خؾؼة أو ـ 1

 وخصل غقر مجبقب بلن قطع خصقتاه فؼطـ 4والجؿاء التل لؿ يخؾؼ لفا قرن ـ 3

ما بلذكف أو قركف خرق أو شؼ أو قطع أقؾ مـ الـصػ أو و يجزئ مع الؽراهة ـ 5

يف شرح ابـ الـجار الـصػ فؼط طؾك ما كص طؾقف يف رواية حـبؾ وغقره قال 

 .الؿذهب الؿـتفك هذا هق
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           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 صؿ١ ايٓرط: 

والسـة كحر اإلبؾ قائؿة معؼقلة يدها القسرى فقطعـفا بالحربة أو كحقها يف القهدة 

السـة أن يذبح غقر اإلبؾ طؾك جـبفا األيسر و، التل بقـ أصؾ العـؼ والصدر

ذبح ما يـحر وكحر ما يذبح ألكف لؿ يتجاوز  عؽسالويجقز ، مقجفة إلك الؼبؾة

 .محؾ الذبح

 :ٜٚكٍٛ ذني حيطى ٜسٙ بايٓرط أٚ ايصبح

ـ 3واهلل أكرب استحبابا  الؾفؿ هذا مـؽ ولؽ ـ 2وتسؼط سفقا بسؿ اهلل وجقبا ـ 1

 .مـ فالن وال بلس بؼقلف الؾفؿ تؼبؾ

ويشفدها  األضحقة صاحبفا إن قدر أو يقكؾ مسؾؿالك ويذبح واجبا قبؾ كػؾ ويتق

 .يحضر ذبحفا إن وكؾ فقف وإن استـاب ذمقا يف ذبحفا أجزأت مع الؽراهة

 ٚقت ايصبح:

أو قران بعد صالة العقد ـ 5أو متعة ـ 4أو تطقع ـ 3وهدي كذر ـ 2ألضحقة ـ 1

الة فنن فاتت الصالة بالزوال ذبح وإن كان بالبؾد فنن تعددت فقف فبلسبؼ ص

قدر زمـ صالة العقد ويستؿر وقت الذبح  تصؾك فقف العقد فالققت بعد بؿحؾ ال
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إلك أخر يقمقـ بعد يقم العقد قال أحؿد أيام الـحر ثالثة طـ غقر واحد مـ 

أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والذبح يف الققم األول طؼب الصالة 

، ويف وجف يستؿر الذبح إلك آخر أيام ذبح اإلمام أفضؾ ثؿ ما يؾقفوالخطبة و

 التشريؼ واختاره تؼل الديـ.

لقؾتل الققمقـ بعد يقم العقد خروجا مـ خالف مـ قال بعدم  ويؽره الذبح يف

وهل رواية يف الؿذهب وضاهر الؿـتفك طؾك طدم الؽراهة واإلقـاع اإلجزاء فقفؿا 

 صرح بالؽراهة.

 ؾٛات ايصبح:

 .فنن فات وقت الذبح قضك واجبف وفعؾ بف كاألداء وسؼط التطقع لػقات وقتف

ووقت ذبح واجب بػعؾ محظقر مـ حقـف فنن أراد فعؾف لعذر فؾف ذبحف قبؾف وكذا  

 ترك القاجب. ققتف مـ حقـفما وجب لرتك واجب 
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  يف ذؼني اذلدي ٗاألظحٍح فصو 
 :ٜٚتعٝٓإ اهلسٟ ٚاألضر١ٝ

حقة أو هلل ألكف لػظ يؼتضل اإليجاب فرتتب طؾقف مؼتضاه بؼقلف هذا هدي أو ضـ 1

أو بتؼؾقده بـقة ال بالـقة  بشؼ السـام بـقة  بنشعارهبالػعؾ مع الـقة وكذا يتعقـ ـ 2

 .حال الشراء أو السقق كنخراجف ماال لؾصدقة

 :ٚإشا تعٝٓت ٖسٜا أٚ أضر١ٝ

 ؿـذور طتؼف كذر تربر وال هبتفا لتعؾؼ حؼ اهلل تعالك هبا كالـ 2لؿ يجز بقعفا ـ 1

 :إال

وكذا لق كؼؾ الؿؾؽ فقفا واشرتى خقرا مـفا جاز ـ 2أن يبدلفا بخقر مـفا فقجقز ـ 1 

 .حاصؾ بالبذل كصا واختاره األكثر ألن الؿؼصقد كػع الػؼراء وهق 

 بؿططني:   ٜطنبٚجيٛظ  إٔ 

 .بال ضررـ 2لحاجة فؼط ـ 1



 

 

448 
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 بؿطط: ٚجيع صٛؾٗا ٚحنٛٙ نؿعطٖا ٚٚبطٖا  

 .كان جزه أكػع لفا ويتصدق بف وإن كان بؼاؤه أكػع لفا لؿ يجز جزهإن 

 ٚال جيٛظ:

وال يعطك جازرها أجرتف مـفا ـ 2يشرب مـ لبـفا إال ما فضؾ طـ ولدها ـ أن 1

وال يبقع جؾدها وال شقئا ـ 3ألكف معاوضة ويجقز أن يفدي لف أو يتصدق طؾقف مـفا 

ـت بالذبح بؾ يـتػع بجؾدها أو يتصدق مـفا سقاء كاكت واجبة أو تطقطا ألهنا تعق

 .بف استحبابا وكذا حؽؿ حؾبفا

 تعٝب اهلسٟ:

بت بػعؾف قعتوإن تؾػت أو ـ 2بعد تعقـفا ذبحفا وأجزأتف بغقر فعؾف ت بوإن تعقـ 1

إال أن تؽقن واجبة يف ذمتف قبؾ التعققـ ـ 3 أو تػريطف لزمف البدل كسائر األماكات

صحقحا فتعقب وجب طؾقف كظقره مطؾؼا وكذا لق  طقـ طـف كػدية ومـذور يف الذمة

معقب وضال إلك مؾؽف ولقس لف اسرتجاع وجب بدلف سرق أو ضؾ وكحقه 

 وطـف لف اسرتجاطف إلك مؾؽف وطـف يسرتجع إذا ذبح. وكحقه وجده
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واألضحقة سـة ممكدة طؾك الؿسؾؿ وتجب بـذر وذبحفا أفضؾ مـ الصدقة  

 .والعؼقؼة كالفدىبثؿـفا 

 :ٚغٔ

ويتصدق أثالثا فقلكؾ هق وأهؾ بقتف الثؾث ـ 3ويفدي ـ 2يلكؾ مـ األضحقة  أنـ 1

 .القاجبةاألضحقة ويفدي الثؾث ويتصدق بالثؾث حتك مـ 

 :َٚا شبح

 .هدية وال صدقة مـف أو مؽاتب الـ 2لقتقؿ ـ 1

 اهلسٟ ٜٓكػِ إىل قػُني:

الفدي وـ 2يف التثؾقث الؼران كاألضحقة هدي الؿتعة وهدي وهدي التطقع وـ 1

، وققده الؿقفؼ: بتعقـ طؿا كان واجبا يف الذمة القاجب بـذر أو تعقـ ال يلكؾ مـف

ثؿ طقـف ال ما طقـ ابتداء فقستحب األكؾ مـف وخالػ يف اإلكصاف: فؼال ال 

 يستحب األكؾ مـفا. 
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 أنٌ األضر١ٝ ٜٓكػِ إىل قػُني:

واإلصعام مطؾؼ  األضحقة إال أوققة تصدق هبا جاز ألن األمر باألكؾ وإن أكؾـ 1

بؿثؾفا لحؿا ألكف حؼ ة األوقق ضؿـكؾفا يتصدق مـفا بلوققة بلن أكؾفا  ن لؿ وإـ 2

 .يجب طؾقف أداؤه مع بؼائف فؾزمتف غرامتف إذا أتؾػف كالقديعة

 :ٚحيطّ ع٢ً َٔ ٜضرٞ أٚ ٜضر٢ عٓ٘

أو بشرتف شقئا ـ 3أو ضػره ـ 2الحجة مـ شعره  يأن يلخذ يف العشر األول مـ ذـ 1

أن يضحل وطـف ال يستحب الحؾؼ بعد  وسـ حؾؼ بعدويف وجف يؽره ك الذبح إل

 أن يضحل.

 فصو اىؼقٍقح ػِ ادل٘ى٘د

تسـ العؼقؼة الذبقحة طـ الؿقلقد يف حؼ أب ولق معسرا ويؼرتض قال أحؿد 

والحسقـ ـ العؼقؼة سـة طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد طؼ طـ الحس

 .وفعؾف أصحابف

الغالم شاتان متؼاربتان سـا وشبفا فنن طدم فقاحدة وطـ الجارية طـ والعؼقؼة 

 .شاة
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 ٚقت شبح ايعكٝك١: 

فنن ـ 3فنن فات الذبح يقم السابع فػل أربعة طشر ـ 2تذبح يقم سابع الؿقلقد ـ 1

وال تعترب األسابقع بعد ذلؽ فقعؼ يف أي يقم  فات فػل إحدى وطشريـ مـ والدتف

تـزع جدوال جؿع جدول أي أطضاء وال بعد ذلؽ ويف وجف تعترب األسابقع أراد 

 .يؽسر طظؿفا تػاؤال بالسالمة كذلؽ

  أذهاّ املٛيٛز:

ـ 4ويتصدق بقزكف ورقا ـ 3 ويحؾؼ فقف رأس ذكرـ 2تذبح يقم سابع الؿقلقد ـ 1

ويحرم بـحق طبد الؽعبة وطبد الـبل وطبد ـ 6سؿ ويسـ تحسقـ االـ 5ويسؿك فقف 

 .وأحب األسؿاء طبد اهلل وطبد الرحؿــ 8ويسار ويؽره بـحق حرب ـ 7الؿسقح 

وحؽؿ العؼقؼة فقؿا يجزئ ويستجب ويؽره واألكؾ والفدية والصدقة 

 .كاألضحقة
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 ايؿطم بني األضر١ٝ ٚايعكٝك١:

ال يجزئ يف ـ والعؼقؼة 2يباع جؾد ورأس وسقاقط ويتصدق بثؿـف ـ العؼقؼة 1

امؾة قال يف الـفاية وأفضؾفا فال تجزئ بدكة وال بؼرة إال ك، العؼقؼة شرك يف دم

 .شاة

 ٚايػٛاقط:

 ـ وحشقهتا.3ـ ورجالها 2ـ يداها 1

 أؾٝا٤ ال تػٔ:

وال تسـ العتقرة وهل ذبقحة ـ 2 كحر أول ولد الـاقة، وهل وال تسـ الػرطةـ 1

 بؾ مباحان ويف وجف يؽرهان. وال يؽرهان، رجب

 مراب اجلٖاد 

 ل الؽػار.قتا :وشرطا، مصدر جاهد أي بالغ يف قتؾ طدوه
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 ذهِ اؾٗاز:  

ـ ويسـ 2ـ فرض كػاية إذا قام بف مـ يؽػل سؼط طـ سائر الـاس وإال أثؿ الؽؾ 1

ـ ويجب الجفاد 3بتلكد مع ققام مـ يؽػل بف وهق أفضؾ متطقع بف ثؿ الـػؼة فقف 

 .وجقبا طقـقـا

 املٛاضع اييت جيب ؾٝٗا اؾٗاز أضبع١:

ـ أو استـػره 4ـ أو احتقج إلقف 3 ـ أو حصر بؾده طدو2ـ إذا حضر صػ الؼتال 1

 اإلمام حقث ال طذر لف.

 ؾطٚط اجملاٖس غبع١:

   ا.واجدـ 7 اصحقحـ 6 طاقالـ 5 ابالغـ 4 احرـ 3 اذكرـ 2 امسؾؿـ أن يؽقن 1

 وإذا كقدي الصالة جامعة لحادثة يشاور فقفا لؿ يتلخر أحد بال طذر.

 تؼقية لؾؿسؾؿقـ.لزوم ثغر لجفاد  :وتؿام الرباط أربعقن يقما والرباط

 مخقف.ثغر ساطة وأفضؾف بلشد الثغقر خقفا وكره كؼؾ أهؾف إلك  الرباط وأقؾ
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 اغت٦صإ ايٛايسٜٔ:

وإذا كان أبقاه مسؾؿقـ حريـ أو أحدهؿا كذلؽ لؿ يجاهد تطقطا إال بنذهنؿا وال 

يعترب إذهنؿا لؼتال واجب وال إذن جد وجدة وكذا ال يتطقع بالجفاد مديـ آدمل 

 لف إال مع إذن أو رهـ محرز أو كػقؾ مؾلء.ال وفاء 

 :عؿط٠ أَٛض ٚجيب ع٢ً اإلَاّ

ـ ويؿـع مـ ال يصؾح لحرب مـ 2ـ ويتػؼد اإلمام وجقبا جقشف طـد الؿسقر 1

ـ 4والؿخذل الذي يػـد الـاس طـ الؼتال ويزهدهؿ فقف ـ 3رجال وخقؾ 

وكذا مـ ـ 5والؿرجػ الذي يؼقل هؾؽت سريف الؿسؾؿقـ وما لفؿ مدد أو صاقة 

ـ ويعؼد 8ـ ويعرف األمقر طؾقفؿ العرفاء 7ـ أو يرمل بقــا بػتـ 6يؽاتب بلخباركا 

ـ ويحػظ مؽامـفا  وهل األماكـ 16ـ ويتخقر لفؿ الؿـازل 9لفؿ األلقية والرايات 

 ـ ويبعث العققن لقتعرف حال العدو.11الؿخقفة

 ويباح لإلمام:

ـ 2اية الؼتال طـد دخقلف أرض العدو ـ ولف أن يـػؾ فقعطل زيادة طؾك السفؿ يف بد1

ـ ويف الرجعة إذا رجع مـ 3ويبعث سرية تغقر ويجعؾ لفا الربع فلقؾ بعد الخؿس 
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أرض العدو أو بعث سرية ويجعؾ لفا الثؾت فلقؾ بعد الخؿس ويؼسؿ الباقل يف  

 الجقش كؾف.

 ويجب طؾك الجقش:

 ـ والـصح  والصرب معف.2ـ ويؾزم الجقش صاطتف 1 

 :وال يجقز

أن يػجلهؿ طدو يخافقن كؾبف  :ـ والغزو إال بنذكف إال3ـ واالحتطاب 2ـ التعؾػ 1

 إذا. الؼتالشره وأذاه ألن الؿصؾحة تتعقـ يف  :أي

 ويجقز:

 ـ ورمقفؿ بالؿـجـقؼ ولق قتؾ بال قصد صبل وكحقه.2ـ تبققت الؽػار 1

 الذيـ ال يجقز قتؾفؿ سبعة:

 .ـ وأطؿك7ـ وزمـ 6ـ وشقخ فان 5هب ـ ورا4ـ وال خـثك 3ـ وال امرأة 2ـ صبل 1
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 بثالثة شروط: ال يؼتؾقن

 ـ أو يحرضقا ويؽقكقن أرقاء بسبل.3ـ ولؿ يؼاتؾقا 2ـ ال رأي لفؿ 1 

 والؿسبل غقر بالغ ولق مؿقز:

 ـ وإذا مع أبقيف فعؾك ديـفؿا.3ـ أو مع أحد أبقيف مسؾؿ 2ـ مـػردا مسؾؿ 1

لغ بداركا فؿسؾؿ وكغقر البالغ مـ أو مات أحد أبقي غقر باأحد أبقيف وإن أسؾؿ 

 بؾغ مجـقكا.

 فصو يف أحناً اىغٍَْح

الغـقؿة لغة: الربح، وشرطا: ما أخذ مـ مال حربل قفرا بؼتال أو ما ألحؼ بف 

 كالػداء واإلهداء لألمقر.

ـ وتجقز قسؿتفا يف دار 2ـ وتؿؾؽ الغـقؿة باالستقالء طؾقفا يف دار الحرب 1

 وزوال مؾؽ الؽػار طـفا.الحرب لثبقت أيديـا طؾقفا 



  

 

457 

 

           ربع العبادات                      تهذية الزوض المزتع

 ٚايػ١ُٝٓ: تعط٢ بثالةث١ ؾطٚط: 

ـ حضر الققعة بؼصد 2ـ أن تؽقن لؿـ شفد الققعة أن يؽقن مـ أهؾ الؼتال 1

 الؼتال قاتؾ أو لؿ يؼاتؾ حتك تجار العسؽر وأجرائفؿ الؿستعديـ لؾؼتال.

 ؾٝدطد اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘:

ؿـ دل طؾك لجعؾ ـ الخؿس بعد دفع سؾب لؼاتؾ وأجرة جؿع وحػظ وحؿؾ و1

خؿسة أسفؿ مـفا سفؿ هلل ولرسقلف صؾك اهلل طؾقف  الخؿس مصؾحة ويجعؾ

وسؾؿ مصرفف كػلء وسفؿ لبـل هاشؿ وبـل الؿطؾب وحقث كاكقا غـقفؿ 

وفؼقرهؿ وسفؿ لػؼراء القتامك وسفؿ لؾؿساكقـ وسفؿ ألبـاء السبقؾ يعؿ مـ 

ق أربعة أخؿاسفا بعد ثؿ يؼسؿ باقل الغـقؿة وهـ 2بجؿقع البالد حسب الطاقة 

إططاء الـػؾ والرضخ لـحق قـ ويؿقز طؾك ما يراه  لؾراجؾ سفؿ ولق كافرا إذا 

خرج بنذن اإلمام وطـف يرضخ لف ولق خرج بنذن اإلمام، ولؾػارس ثالثة أسفؿ 

طربقا ولؾػارس طؾك فرس غقر طربل الػرس سفؿ لف وسفؿان لػرسف إن كان 

ـ إذا كان مع رجؾ خقؾ وال شلء لغقرها سفؿان فؼط وال يسفؿ ألكثر مـ فرسق

 مـ البفائؿ.
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ويشارك الجقش سراياه التل بعثت مـف يف دار الحرب فقؿا غـؿت ويشاركقكف فقؿا 

 غـؿ، وإن بعث اإلمام مـ دار اإلسالم جقشقـ أو سريتقـ اكػردت كؾ بؿا غـؿت.

 :ٚايػاٍ َٔ ايػ١ُٝٓ: ٖٛ َٔ نتِ َا غُٓ٘ أٚ بعض٘

ـ ويحرق وجقبا رحؾف كؾف مالؿ يخرج طـ مؾؽف 3يعزر  ـ2ـ فال يحرم سفؿف 1

وهل مـ الؿػردات، واختار تؼل الديـ وبعض الؿتلخريـ أن التحريؼ تعزير ال 

 حد وصقبف يف الػروع واإلكصاف.

 األؾٝا٤ اييت ال ؼطم:

ـ 7ـ وكتب طؾؿ 6ـ وكػؼتف 5ـ وآلتف 4ـ وما فقف روح 3ـ والؿصحػ 2ـ السالح 1

 ـ وما ال تلكؾف الـار فؾف.8وثقابف التل طؾقف 

 أحناً األزض ادلفر٘حح
 األضاضٞ املػ١َٛٓ تٓكػِ إىل أضبع١ أقػاّ:

ـ وإذا غـؿ الؿسؾؿقن أرضا بلن فتحقها طـقة بالسقػ فلجؾقا أهؾفا طـفا خقر 1

ـ ووقػفا طؾك الؿسؾؿقـ  بؾػظ مـ ألػاظ 2ـ قسؿفا بقـ الغاكؿقـ 1اإلمام بقـ: 
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أجرة مستؿرا يمخذ مؿـ هل بقده مـ مسؾؿ  الققػ ويضرب طؾقفا خراجا أي 

وذمل ويؽقن أجرة لفا يف كؾ طام كؿا فعؾ طؿر رضل اهلل طـف فقؿا فتحف مـ 

ـ واألرض التل جؾقا طـفا خقفا 2أرض الشام والعراق ومصر  وهل دار إسالم 

مـا مثؾ األرض الؿػتقحة طـقة هذه مخالػة لؾؿذهب والؿذهب أهنا تصقر وقػا 

ء طؾقفا قال الؿرداوي يف اإلكصاف هذا الؿذهب وطؾقف بؿجرد االستقال

األصحاب وجزم بف يف القجقز وقدمف يف الؿغـل والؿحرر والشرح والػروع 

ـ أو صالحـاهؿ طؾك أهنا لـا وكؼرها معفؿ بالخراج والجزية 3وجزم بف يف اإلقـاع. 

ط ففل ـ بخالف ما صقلحقا طؾك أهنا لفؿ ولـا الخراج طـفا فؼ4وهل دار إسالم 

 كجزية تسؼط بنسالمفؿ.

 َكساض اؾع١ٜ:

والؿرجع يف مؼدار الخراج والجزية حقـ وضعفؿا إلك اجتفاد اإلمام القاضع 

لفؿا فقضعف بحسب اجتفاده ألكف أجرة يختؾػ باختالف األزمـة فال يؾزم الرجقع 

إلك ما وضعف، وما وضعف هق أو غقره مـ األئؿة لقس ألحد تغققره مالؿ يتغقر 

 كؿا يف األحؽام السؾطاكقة ألن تؼديره ذلؽ حؽؿ. السبب

 والخراج طؾك أرض لفا ماء تسؼك بف ولق لؿ تزرع ال طؾك مساكـ.
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 :ومـ طجز طـ طؿارة أرضف الخراجقة أجرب طؾك

أو رفع يده طـفا بنجارة أو غقرها ألن األرض لؾؿسؾؿقـ فال يجقز : 2إجارهتا ـ 1

 .تعطقؾفا طؾقفؿ

 ضابط:

اث فتـؼؾ إلك وارث مـ كاكت بقده طؾك القجف الذي كاكت ويجرى فقفا الؿقر

 .طؾقف يف يد مقرثف فنن آثر هبا أحدا صار الثاين أحؼ هبا كالؿستلجرة

 :وال خراج طؾك

 والحرم.ـ 2مزارع مؽة ـ 1

 أحناً اىفًءفصو 

 هق ما أخذ بحؼ بغقر قتال مـ مال مشرك كافر.الرجقع، وشرطا: : لغة الػلء
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 مصادر الػلء سبعة: 

ـ 5ـ أو كصػف مـ ذمل اتجر إلقـا 4ـ وطشر تجارة مـ حربل 3ـ وخراج 2ـ جزية 1

ـ وخؿس خؿس الغـقؿة 7ـ أو تخؾػ طـ مقت ال وارث لف 6وما تركقه فزطا مـا 

 .ففق يفء

 مصارف الػلء:

يصرف يف مصالح الؿسؾؿقـ وال يختص بالؿؼاتؾة ويبدأ باألهؿ فاألهؿ مـ سد 

رزق كحق قضاة ويؼسؿ فاضؾ بقـ أحرار بثؼ وتعزيؾ هنر وطؿؾ قـطرة و

 الؿسؾؿقـ غـقفؿ وفؼقرهؿ.

 فصو األٍاُ ٗاذلدّح

 األمان: هق تلمقـ الؽػار مدة محدودة.

 :غت١ ؾطٚط صر١ األَإ

ـ بال 5ـ غقر سؽران ولق قـا أو أكثك 4ـ مختار 3ـ طاقؾ 2ـ أن يؽقن مـ مسؾؿ 1

 ـ يف طشر سـقـ فلقؾ مـجزا ومعؾؼا بشرط.6ضرر 
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 :ةثالةث١ ح ي٘ إٔ ٜعكس األَإايصٟ ٜص

ـ ومـ كؾ 3ـ ومـ أمقر ألهؾ بؾدة جعؾ بنزائفؿ 2ـ مـ إمام لجؿقع الؿشركقـ 1

 أحد لؼافؾة وحصـ صغقريـ طرفا.

 :أضبع١ أَٛض ٚحيطّ باألَإ

 ـ و أخذ مال.4ـ وأسر 3ـ ورق 2ـ قتؾ 1

إلك  ومـ صؾب األمان لقسؿع كالم اهلل ويعرف شرائع اإلسالم لزم إجابتف ثؿ يرد

 ملمـف.

 فصو يف اذلدّح

 والفدكة طؼد اإلمام أ و كائبف طؾك ترك الؼتال مدة معؾقمة ولق صالت بؼدر الحاجة.

وهل الزمة يجقز طؼدها لؿصؾحة حقث جاز تلخقر الجفاد لـحق ضعػ 

بالؿسؾؿقـ ولق بؿال مـا ضرورة ويجقز شرط رد رجؾ جاء مـفؿ مسؾؿا لؾحاجة 

 ـفؿ ولق هرب قـ فلسؾؿ لؿ يرد وهق حر ويمخذونوأمره سرا بؼتالفؿ والػرار م

بجـايتفؿ طؾك مسؾؿ مـ مال وققد وحد ويجقز قتؾ رهائـفؿ إن قتؾقا  الؿفادكقن
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رهائــا وإن خقػ كؼض طفدهؿ أطؾؿفؿ أكف لؿ يبؼ بقـف وبقـفؿ طفد قبؾ اإلغارة  

 طؾقفؿ.

 تاب ػقد اىرٍح ٗأحناٍٖا

طؼد الذمة إقرار بعض الؽػار طؾك  :وشرطا، العفد والضؿان واألمان :الذمة لغة

 كػرهؿ بشرصقـ:

 ـ والتزام أحؽام الؿؾة.2ـ بذل الجزية 1 

 :ال يصح طؼد الذمةوال يعؼد 

لغقر الؿجقس ألكف يروى أكف كان لفؿ كتاب فرفع فصارت لفؿ بذلؽ شبفة ـ 1

 وأهؾ الؽتابقـ:

ع الؽػار ـ والـصارى طؾك اختالف صقائػفؿ، وطـف يجقز طؼدها لجؿق3ـ القفقد 2

 .الؽػار مـ كؾ الجزية إال طبدة األوثان مـ العرب واختار تؼل الديـ أخذ

 ومـ تبعفؿ فتديـ لفؿ بلحد الديـقـ كالسامرة والػركج والصابئقـ.
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 :ال يصح طؼد الذمة إالووال يعؼدها 

 أو كائبف ألكف طؼد ممبد فال يػتلت طؾك اإلمام فقف.ـ 2مـ إمام  ـ 1

 .جتؿعت شروصفويجب طؼد الذمة إذا ا

وهل مال يمخذ مـفؿ طؾك وجف الصغار كؾ طام بدال طـ قتؾفؿ : والجزية 

 وإقامتفؿ بداركا.

 :ع٢ً تػع١ ٚال جع١ٜ

ـ وخـثك 7ـ وشقخ فان 6ـ وأطؿك 5ـ وزمـ 4ـ ومجـقن 3ـ وال امرأة 2ـ صبل 1

 ـ وال فؼقر يعجز طـفا.9ـ وال طبد 8مشؽؾ  

لؾجزية أخذت مـف يف آخر الحقل  وتجب طؾك طتقؼ ولق مسؾؿ ومـ صار أهال

 .بالحساب

 ومتك بذلقا القاجب طؾقفؿ مـ الجزية وجب:

ـ ووجب دفع مـ 4أخذ ما لفؿ حرم ـ و3ـ وحرم قتالفؿ 2مـفؿ  الجزية ـ قبقل1

 قصدهؿ بلذى مالؿ يؽقكقا بدار حرب.
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 ضابط: 

 .ومـ أسؾؿ بعد الحقل سؼطت طـف

 أحؽام طـد أخذ الجزية:

وال ـ 4وتجر أيديفؿ وجقبا ـ 3ويطال وققففؿ ـ 2الجزية  ويؿتفـقن طـد أخذـ 1

قال الؿقفؼ الصغار هق ، قال أبق الخطاب ويصػعقن طـد أخذهاـ 5يؼبؾ إرسالفا 

 التزام الجزية والتزام أحؽام اإلسالم.

 فصو يف أحناً إٔو اىرٍح
 ًٜٚعّ اإلَاّ أخص أٌٖ ايص١َ عهِ اإلغالّ:

ـ وإقامة الحدود طؾقفؿ فقؿا 4ـ والعرض 3الؿال ضؿان ـ و2ـ يف ضؿان الـػس 1

يعتؼدون تحريؿف كالزكا دون ما يعتؼدون حؾف كالخؿر وأكؾ لحؿ الخـزير ألن 

ـ ويؾزمفؿ التؿقز طـ الؿسؾؿقـ 5طؼد الذمة ال يصح إال بالتزام أحؽام اإلسالم 

مؼدم رؤوسفؿ ال كعادة األشراف  ؾؼبالؼبقر بلن ال يدفـقا يف مؼابركا والحؾل بح

 حق شد زكار ولدخقل حؿامـا بجؾجؾ أو كحق خاتؿ رصاص برقاهبؿ.وك
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 .ولفؿ ركقب غقر الخقؾ كالحؿقر بغقر سرج  فقركبقن بنكاف وهق الربذطة

 ثؿاكقة أمقر: وال يجقز

أو بؽقػ ـ 4وال بدأهتؿ بالسالم ـ 3وال الؼقام لفؿ ـ 2تصديرهؿ يف الؿجالس ـ 1

وشفادة ـ 8وطقادهتؿ ـ 7وتعزيتفؿ ـ 6وال هتـئتفؿ ـ 5أصبحت أو أمسقت أو حالؽ 

 أطقادهؿ.

 :إذس٣ عؿط األؾٝا٤ اييت ميٓعٕٛ َٓٗا

ـ ومـ بـاء ما اهندم 2ـ ويؿـعقن مـ إحداث كـائس وبقع ومجتؿع لصالة يف داركا 1

ـ ويؿـعقن مـ تعؾقة بـقان طؾك مسؾؿ 4ـ وال يجدد ما خرب مـفا 3مـفا ولق ضؾؿا 

ن يعد جارا لف فنن طاله وجب كؼضف وال ولق رضل وسقاء الصؼة أو ال إذا كا

يؿـعقن مـ مساواتف البـقان لف أي لبـاء الؿسؾؿ ألن ذلؽ ال يػضل إلك العؾق وما 

ـ ويؿـعقن مـ إضفار 5مؾؽقه طالقا مـ مسؾؿ ال يـؼص وال يعاد طالقا لق اهندم 

ـ 9ـ وجفر بؽتاهبؿ 8ـ و مـ إضفار كاققس 7ـ وخـزير فنن فعؾقا أتؾػـاهؿا 6خؿر 

ـ ومـ إضفار أكؾ أو شرب بـفار 11ـ ومـ قراءة قرآن 16ورفع صقت طؾك مقت 
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رمضان وإن صقلحقا يف بالدهؿ طؾك جزية أو خراج لؿ يؿـعقا شقئا مـ ذلؽ  

 ولقس لؽافر دخقل مسجد ولق إذن لف مسؾؿ.

وإن تحاكؿقا إلقـا فؾـا الحؽؿ والرتك  وإن اتجر إلقـا حربل أخذ مـف العشر وذمل 

مرة يف السـة فؼط وال تعشر أمقال الؿسؾؿقـ بؾ فقفا الزكاة فؼط وإن  كصػ العشر

هتقد كصراين أو طؽسف بلن تـصر يفقدي لؿ يؼر ألكف اكتؼؾ إلك ديـ باصؾ قد أقر 

ببطالكف أشبف الؿرتد ولؿ يؼبؾ مـف إال اإلسالم أو ديـف األول فنن أباهؿا هدد 

 ؼتؾف قال ال. وحبس وضرب وال يؼتؾ لؾشبفة ققؾ لإلمام أحؿد أك

 فصو فٍَا ٌْقط اىؼٖد

ـ أو 4ـ أو أبك التزام حؽؿ اإلسالم 3ـ أو الصغار 2ـ فنن أبل الذمل بذل الجزية 1

ـ أو 8ـ أو الط بؿسؾؿ  7ـ أو زكا بؿسؾؿة 6ـ أو تعدى طؾك مسؾؿ بؼتؾ 5قاتؾـا 

ـ أو 12ـ أو ذكر اهلل 11ـ أو إيقاء جاسقس 16ـ أو تجسس 9تعدى بؼطع صريؼ 

ـ أو ديـف بسقء اكتؼض طفده ألن هذا ضرر يعؿ الؿسؾؿقـ 14ـ أو كتابف 13رسقلف 

 ـ وكذا لق لحؼ بدار حرب.15
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 ٚال ٜٓتكض عٗسٙ: 

 ـ أو قذف مسؾؿا.2ـ إن أضفر مـؽرا 1

 :زٕٚؾكط كض عٗسٙ تٜٚٓ

وأوالده فال يـتؼض طفدهؿ تبعا لف ألن الـؼض وجد مـف فاختص ـ 2طفد كسائف ـ 1

 .بف

 َٔ اْتكض عٗسٙ:

وحؾ مالف ألكف ال حرمة لف يف كػسف بؾ هق تابع لؿالؽف فقؽقن فقئا ـ 2وحؾ دمف ـ 1

 . ورقف وإن أسؾؿ حرم قتؾف

 :ٚيٛ قاٍ تبت ؾٝدري ؾٝ٘ اإلَاّ نأغري ذطبٞ بني

 .أسقر مسؾؿفداء أو ـ 5وفداء بؿال ـ 4ومـ ـ 3ورق ـ 2قتؾ ـ 1
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 كتبة انجٍغ 

أو مـػعة  شرطا: مبادلة مال ولق يف الذمة, ولغة: أخذ شلء وإططاء شلءالبقع 

 .مباحة بؿال أو مـػعة طؾك التلبقد غقر ربا وقرض

 باإلجؿاع.ز: جائحؽؿ البقع 

  قطُإ: ٚاملاٍ

يف  كؿؿر بال حاجة مطؾؼا أو مـػعة مباحةـ 2بال حاجة مطؾؼا طقـ مباحة الـػع ـ 1

 .دار

 تطع صٛز: ايبٝع ي٘ 

 بديـ  أو ديــ 5 ديـ بعقــ أو 4ؿـػعة طقـ بأو ـ 3 ديـطقـ بأو ـ 2طقـ بعقـ ـ 1

ـ 7بؿـػعة ديـ أو ـ 6 قبؾ التػرق ألحدهؿابشرط الحؾقل والتؼابض وال يصح إال 

 .بؿـػعة أو مـػعةـ 9ديـ مـػعة بأو ـ 8 مـػعة بعقـأو 

 أزنإ ايبٝع مخط١:

 ـ الصقغة.5ـ الؿثؿـ 4ـ الثؿـ 3ـ الؿشرتي 2ـ البائع 1
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 صٝؼ ايبٝع ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ الصقغة الػعؾقة.2ـ الصقغة الؼقلقة 1

 :ايبٝع ٜٚٓعكد

 .وقبقلـ 2بنيجاب ـ 1 

 صش١ ايضٝػ١ ثالث١:غسٚط 

بعد اإليجاب فقؼقل البائع: بعتؽ أو مؾؽتؽ ـ الرتتقب فالرتتقب أن يؽقن الؼبقل 1

أو كحقه بؽذا, ويؼقل الؿشرتي: ابتعت أو قبؾت وكحقه, ويصح الؼبقل قبؾ 

 :اإليجاب

 كرتجل وتؿـل. أو ماض مجرد طـ استػفام وكحقهـ 2 بؾػظ أمرـ 1 

الؼبقل مرتاخقا طـ اإليجاب ما داما أن يؽقن قصح ـ وطدم الػصؾ بؿا يؼطعف ف2 

طرفا أو  ألن حالة الؿجؾس كحالة العؼد فنن تشاغال بؿا يؼطعفالبقع  يف مجؾس

 .صارا معرضقـ طـ البقع ألهنؿا اكؼضك الؿجؾس قبؾ الؼبقل بطؾ

 نن خالػ الؼبقل اإليجاب لؿ يـعؼد.ف ـ والؿطابؼة بقـ اإليجاب لؾؼبقل3 
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 :ايضٝػ١ ايؿع١ًٝ ٜٚٓعكد مبعاطا٠ ٖٚٞ 

أو يؼقل ـ 2: أططـل بدرهؿ خبزا فقعطقف ما يرضقف الؿشرتي مثؾ أن يؼقلـ 1

الؿثؿـ  وأخذ ادتعالؿ ثؿـالأو وضع ـ 3البائع: خذ هذا بدرهؿ فقلخذه الؿشرتي 

 .طؼبف

فتؼقم الؿعاصاة مؼام اإليجاب والؼبقل لؾداللة طؾك الرضا لعدم التعبد فقف, وكذا 

 فتـعؼد بالؿعاصاة كالبقع. والصدقةحؽؿ الفبة والفدية 

 عح:

بال إذن قدمف يف الػروع واإلكصاف وقال  وال بلس بذوق الؿبقع حال الشراء

 .الحجاوي يف اإلقـاع البد مـ اإلذن

 :صش١ ايبٝع ضبع١ غسٚط

 الشرط األول:
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فنن أكرهف الحاكؿ طؾك  البقع مـ مؽره بال حؼ الرتاضل مـ الؿتعاقديـ فال يصح

مال فباع مؾؽف دفع وإن أكره طؾك . قفاء ديـف صح ألكف حؿؾ طؾقف بحؼبقع مالف ل

 كره الشراء مـف وصح.

 املهسٙ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ مؽره بغقر حؼ.2ـ مؽره بحؼ 1 

 : والشرط الثاين

 .التصرف يأن يؽقن البائع والؿشرتي جائز

 دا٥ص ايتضسف:

 .رشقدلاـ 4ـ العاقؾ 3ـ البالغ 2 حرـ ال1 

 ٓكطِ إىل قطُني:تضسف ايضيب ٜ

, وإكؿا  فنن أذن صحـ 2 وسػقف بغقر إذن وللمؿقز فال يصح تصرف صبل ـ 1

 .يتحؼؼ بتػقيض البقع والشراء إلقف
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يف الشلء القسقر الصبل والؿؿقز والسػقف  ويـػذ تصرف, ويحرم اإلذن بال مصؾحة 

 العبد بنذن سقده.بال إذن وتصرف 

 :و الشرط الثالث

طؾقفا أو طؾك مـػعتفا مباحة الـػع مـ غقر حاجة بخالف أن تؽقن العقـ الؿعؼقد 

مقتة ولق مدبقغا  الؽؾب ألكف إكؿا يؼتـك لصقد أو حرث أو ماشقة, وبخالف جؾد

 :بؾ الؿـػعة فتتـاول ما يف الذمةألكف إكؿا يباح يف يابس, والعقـ هـا مؼا

 َجاٍ األغٝا٤ اييت ٜضح بٝعٗا:

 ذلؽ يف كؾ طصر مـ غقر كؽقر, وكـدود الؼزالبغؾ والحؿار : ألن الـاس يتبايعقن 

, وكـبزره ألكف يـتػع بف يف الؿآل, الخرير يخرج مـفكف ألكف حققان صاهر يؼتـك أل

ف يباح كػعفا كالػفد والصؼر ألك وكـالػقؾ وسباع البفائؿ التل تصؾح لؾصقد

 .واقتـاؤها مطؾؼا

 َجاٍ األغٝا٤ اييت ال جيٛش بٝعٗا:

البقع  وخؿر ولق كانـ 3بقع آلة لفق يصح وال ـ 2 فال يصح بقعف الؽؾبـ 1

والحشرات ال يصح بقعفا: ألكف ال كػع فقفا إال طؾؼا لؿص ـ 4 ذمققـ والؿشرتي 
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ال يصح  والؿصحػـ 5الدم وديداكا لصقد السؿؽ وما يصاد طؾقف كبقمة شباشا, 

ال كعؾؿ يف بقع ألشفر ال يجقز بقعف, قال أحؿد: أن ابقعف, ذكر يف الؿبدع 

, وهق الؿذهب وطـف يصح مع الؽراهة وطـف يصح بال كراهةلؿصحػ رخصة ا

وألن تعظقؿف واجب,  الؿصحػ, قال ابـ طؿر:  وددت أن األيدي تؼطع يف بقع

كافر, ومؼتضاه أكف  مـ وشراؤه استـؼاذاـ 2 إبدالفـ 1 :ويف بقعف ابتذال لف, وال يؽره

بخالف الؽافر, حاجة إلقف إن كان البائع مسؾؿا حرم الشراء مـف لعدم دطاء ال

ال يصح  والؿقتةـ 6مع التحريؿ  يصح بقعف لؿسؾؿ ومػفقم التـؼقح والؿـتفك 

 السرجقـ الـجسال يصح بقع وـ 7السؿؽ والجراد  شقئقـ: ويستثـك مـفا, بقعفا

يصح بقع  والـ 8 ع الطاهر مـف, قالف يف الؿبدعألكف كالؿقتة, وضاهره أكف يصح بق

األدهان ويجقز االستصباح ب, الؿتـجسةاألدهان وال ـ 9األدهان الـجسة 

الؿتـجسة طؾك وجف ال تتعدى كجاستف كاالكتػاع بجؾد الؿقتة الؿدبقغ يف غقر 

وال يجقز ـ 11 , وال يجقز االستصباح بـجس العقـمسجد ألكف يمدي إلك تـجقسف

 بقع سؿ قاتؾ.

 : الشرط الرابعو
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 يؼقم مؼامف كالقكقؾ والقالل لؾؿعؼقد طؾقف أو مـ العؼد مـ مالؽ أن يؽقن 

 لؾصغقر والؿجـقن.

 تضسؾات ايؿضٛيٞ:

بغقر إذكف لؿ يصح ولق مع حضقره وسؽقتف ولق أجازه  فنن باع مؾؽ غقرهـ 1

 أو اشرتى بعقـ مال غقره بال إذكف لؿ يصحـ 2يراه قاض الؿالؽ ما لؿ يحؽؿ بف 

ولؿ يسؿف يف العؼد يف ذمتف بال إذكف  لغقره وإن اشرتىـ 3 ولق أجقز لػقات شرصف

متصرف يف ذمتف وهل قابؾة لؾتصرف, ويصقر مؾؽا لؿـ ألن الػضقلل  صح

ألكف اشرتى ألجؾف وكزل الؿشرتي كػسف مـزلة  مـ حقـ العؼد باإلجازة لف رتيشا

العؼد الؿشرتي بعدم اإلجازة, ألكف  القكقؾ فؿؾؽف مـ اشرتى لف كؿا لق أذن, ولزم

وإن سؿك يف العؼد ـ 4 كؿا لق لؿ يـقه غقره ي مؾؽالؿ يلذن فقف, فتعقـ كقكف لؾؿشرت

 مـ اشرتى لف لؿ يصح.

 صٛز يف بٝع ايؿضٛيٞ:

 .وكقال صحإن باع ما يظـف لغقره فبان وـ 2صح  إن باع ما يظـف لغقره فبان وارثاوـ 1
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 بٝع املطانٔ:

 وطـف يصح وال يباع غقر الؿساكـ مؿا فتح طـقة كلرض الشام ومصر والعراقـ 1

واختاره تؼل الديـ وقال الؿرداوي يف اإلكصاف والعؿؾ طؾقف  رض والبـاءبقع األ

وأما الؿساكـ فقصح بقعفا: ألن الصحابة اقتطعقا الخطط يف الؽقفة ـ 2يف زمــا 

والبصرة يف زمـ طؿر وبـقها مساكـ وتبايعقها مـ غقر كؽقر ولق كاكت آلتفا مـ 

العـقة يف ذلؽ ما جؾقا طـف  وكلرضـ 3 لعـقة أو كاكت مقجقدة حال الػتحأرض ا

بالخراج بخالف ما صقلحقا طؾك  فزطا مـا وما صقلحقا طؾك أكف لـا وكؼره معفؿ

أهنا لفؿ كالحقرة وألقس وباكؼقاء وأرض بـل صؾقبا مـ أراضل العراق فقصح 

يصح أن تمجر أرض العـقة وكحقها  بقعفا كالتل أسؾؿ أهؾفا طؾقفا كالؿديـة, بؾ

وإجارة  ي أرباهبا بالخراج الؿضروب طؾقفا يف كؾ طامألهنا ممجرة يف أيد

وطـف يجقز واختاره تؼل وال يجقز بقع رباع مؽة وال إجارهتا, ـ 4 الؿمجرة جائزة

وال يصح بقع ـ 5 وغقرهثؿ بدفعفا, جزم بف يف الؿغـل فنن سؽـ بلجرة لؿ يلالديـ, 

ف مـ غقره ألكف وماء العققن ألن ماءها ال يؿؾؽ, بؾ رب األرض أحؼ ب كؼع البئر

 يصح بقع ما يـبت يف أرضف مـ كأل وشقك والـ 6 ويؿؾؽف إذا حازه صاريف مؾؽف

كـػط ومؾح, وكذا لق طشش يف  وهل التل تستخؾػ بغقرها: وكذا معادن جارية
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ألكف مـ الؿباح لؽـ ال  ويؿؾؽف آخذه, أرضف صقر ألكف ال يؿؾؽف بف فؾؿ يجز بقعف 

 وحرم مـع مستلذن بال ضرر.يجقز دخقل مؾؽ غقره بغقر إذكف, 

 والشرط الخامس:

ألن ماال يؼدر طؾك تسؾقؿف شبقف  الؿعؼقد طؾقف مؼدورا طؾك تسؾقؿف أن يؽقن 

 بالؿعدوم فؾؿ يصح بقعف.

 :ؾال ٜضح

ولق  وال صقر يف هقاءـ 3 ال بقع شاردـ و2 ؿ يعؾؿ خربهطؾؿ خربه أو ل بقع آبؼـ 1

ال يبع سؿؽ يف ـ و4 ال زمـ أخذهإال أن يؽقن بؿغؾؼ ولق صالطائر  رجقعألػ 

ـ 5 ألكف غرر ما لؿ يؽـ مرئقا بؿحقز يسفؾ أخذه مـف ألكف معؾقم يؿؽـ تسؾقؿف ماء

 :طؾك اثـقـ إالوال يصح بقع مغصقب 

يؼدر طؾك تسؾقؿف, فنن  أو قادر طؾك أخذه مـ غاصبف ألكف الـ 2غاصبف ـ طؾك 1 

 فنن طجز بعد فؾف الػسخ. غاصبف أو قادر طؾك أخذه صح لعدم الغرر, طف طؾكبا

 :الشرط السادسو
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 .غرر طـد الؿتعاقديـ ألن جفالة الؿبقع الؿبقع معؾقما أن يؽقن

 :ٜهٕٛ بٛاسد َٔ غ٦ٝني َٚعسؾ١ املبٝع

أو لؾعؼد مؼاركة بشرط أن تؽقن الرؤيا أو لبعضف الدال طؾقف  ؾؿبقع كؾفل برؤية ـ 1 

ما طرف بؾؿسف أو شؿف أو الرؤيا بقر فقف الؿبقع ضاهرا, ويؾحؼ متؼدمة بزمـ ال يتغ

مؼام الرؤية يف بقع ما يجقز السؾؿ الصػة أو صػة تؽػل يف السؾؿ فتؼقم ـ 2ذوقف 

 .فقف خاصة

 :وال يصح بقع

بط وققؾ ضاألكؿقذج بلن يريف صاطا مثال ويبقعف الصربة طؾك أهنا مـ جـسف, ـ 1

األطؿك  ويصح بقعاألكؿقذج كذكر الصػات قال يف اإلكصاف وهق الصقاب, 

األطؿك  تقكقؾويصح وشراؤه بالقصػ والؾؿس والشؿ والذوق فقؿا يعرف بف 

أو ـ 4أو رآه وجفؾف بلن لؿ يعؾؿ ما هق ـ 3فنن اشرتى ما لؿ يره بال وصػ ـ 2

وال يباع حؿؾ ـ 5 وصػ لف بؿا ال يؽػل سؾؿا لؿ يصح البقع لعدم العؾؿ بالؿبقع

 نن باع ذات لبـ أو حؿؾ, دخال تبعاولبـ يف ضرع مـػرديـ لؾجفالة, فـ 6يف بطـ 

 وال كقى يف تؿرـ 8 يباع مسؽ يف فلرتف أي القطاء الذي يؽقن فقف لؾجفالة والـ 7
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بالحققان فؾؿ يجز إفراده بالعؼد  ألكف متصؾ وال صقف طؾك ضفر,ـ 9 لؾجفالة 

وال ـ 11فقف ققة ط الؼطع يف الحال قال يف اإلكصاف: , وطـف يجقز بشركلطضائف

وققؾ يصح  لؾجفالة وكحقه مؿا الؿؼصقد مـف مسترت باألرض قبؾ قؾعفبقع فجؾ 

وال ـ 11واختاره تؼل الديـ وقال الؿرداوي يحتؿؾ الصحة ولف الخقار بعد الؼؾع 

يصح بقع الؿالمسة بلن يؼقل: بعتؽ ثقبل هذا طؾك أكؽ متك لؿستف ففق طؾقؽ 

ألكف بقع  ؽ بؽذاأو يؼقل: أي ثقب لؿستف ففق ل ألكف بقع معؾؼفال يصح  بؽذا

بقع الؿـابذة كلن يؼقل: أي ثقب كبذتف إلل أي صرحتف يصح وال ـ 12مجفقل 

بقع الحصاة كارمفا فعؾك أي ثقب وقعت  الوـ 13 ألكف بقع مجفقل فعؾقؽ بؽذا

كشاة مـ قطقع  غقر معقـ مـ طبقده وكحقه وال بقع طبدـ 14 فؾؽ بؽذا وكحقه

فال  يصح استثـاؤه إال معقـا والـ 15 قؿبستان لؾجفالة ولق تساوت الؼ وشجرة مـ

ويصح إال هذا وكحقه, وإن استثـك , يصح, بعتؽ همالء العبقد إال واحدا لؾجفالة

, فنن امتـع الؿشرتي مـ ذبحف  بائع مـ حققان يمكؾ رأسف وجؾده وأصرافف صح

سخ بعقب يختص لؿ يجرب بال شرط ولزمتف ققؿتف طؾك التؼريب ولؾؿشرتي الػ

 طؽس استثـاء األصراف يف الحؽؿ استثـاء الشحؿ والحؿؾـك, وهذا الؿستث

وكحقه مؿا ال يصح إفراده بالبقع فقبطؾ باستثـائف, وكذا لق استثـك مـف رصال مـ 

  لحؿ أو كحقه.
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 بٝٛع تضح َع اجلٗاي١:

وبقض لدطاء الحاجة لذلؽ  ويصح بقع ما ملكقلف يف جقفف كرمان وبطقخـ 1

يصح بقع الباقالء وكحقه كالحؿص والجقز  وـ 2 فلػساده بنزالت مصؾحة ولؽقكف

يعـل ولق تعدد قشره ألكف مضاف فقعؿ, وطبارة األصحاب يف  والؾقز يف قشره

و يصح بقع الحب ـ 3 قشريف ألكف مستقر بحائؾ مـ أصؾ خؾؼتف أشبف الرمان

 .الؿشتد يف سـبؾف

 والشرط السابع:

 .ضقـ فاشرتط العؾؿ بف كالؿبقعلؾؿتعاقديـ ألكف أحد العق أن يؽقن الثؿـ معؾقما 

 صٛز اجلٗاي١ يف ايجُٔ:

فنن باطف برقؿف أي ثؿـف الؿؽتقب  طؾقف وهؿا يجفالكف أو أحدهؿا لؿ يصح ـ 1

أو باطف بللػ درهؿ ذهبا وفضة لؿ يصح ألن مؼدار كؾ جـس مـفؿا ـ 2 لؾجفالة

ؿ يصح باطف بؿا يـؼطع بف السعر أي بؿا يؼػ طؾقف مـ غقر زيادة ل أوـ 3 مجفقل

 بف زيد وجفاله, أو  أو باطف بؿا باعـ 4وطـف يصح واختاره تؼل الديـ  لؾجفالة

أو ـ 6وكذا لق باطف كؿا يبقع الـاس ـ 5 الثؿـالبقع لؾجفؾ ب جفؾف أحدهؿا لؿ يصح
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وإن لؿ يؽـ إال واحدا أو غؾب  بديـار أو درهؿ مطؾؼ وثؿ كؼقد متساوية رواجا, 

بالؿشاهدة كصربة مـ دراهؿ أو فؾقس, صح وصرف إلقف, ويؽػل طؾؿ الثؿـ 

 ووزن صـجة ومؾء كقؾ مجفقلقـ.

 بٝٛع تضح:

أو ـ 2 ولق لؿ يعؾؿا قدر الثقب صح البقع مـ الثقب بؽذا وإن باع ثقبا كؾ ذراعـ 1

صح البقع  مـ الصربة بؽذا قػقز كؾ وهل الؽقمة الؿجؿقطة مـ الطعام, صربةباع 

كؾ شاة مـ الؼطقع بدرهؿ صح  عا مـ الغـؿأو باع قطقـ  صربةولق لؿ يعؾؿا قدر ال

ألن الؿبقع معؾقم بالؿشاهدة والثؿـ معؾقم  ؼطقعالبقع ولق لؿ يعؾؿا قدر ال

 ؿتعاقديـ وهل الؽقؾ والعد والذرعإلشارتف إلك ما يعرف مبؾغف بجفة ال تتعؾؼ بال

لؾعدد  لؿ يصح ألن مـ لؾتبعقض, وكؾ وإن باع مـ الصربة كؾ قػقز بدرهؿـ 7

مجفقال بخالف ما سبؼ: ألن الؿبقع الؽؾ ال البعض فاكتػت الجفالة وكذا  فقؽقن

 لق باطف مـ الثقب كؾ ذراع بؽذا أو مـ الؼطقع كؾ شاة بؽذا لؿ يصح لؿا ذكر, أو

بلن باع بديـار أو دكاكقر إال درهؿا  وطؽسفـ 8 باطف بؿائة درهؿ إال ديـارا لؿ يصح

الجفؾ بالثؿـ, إذ استثـاء الؿجفقل  لؿ يصح ألن ققؿة الؿستثـك مجفقلة فقؾزم

 .مـ الؿعؾقم يصقره مجفقال
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 تؿسٜل ايضؿك١ هلا ثالخ صٛز:

تػريؼ الصػؼة: أن يجؿع بقـ ما يصح بقعف وماال يصح بقعف صػؼة واحدة وثؿـ 

 واحد طؾك شقئقـ أحدهؿا يجقز والثاين ال يجقز.

خرى ولؿ يؼؾ كفذه الػرس وما يف بطـ أ باع معؾقما ومجفقال يتعذر طؾؿففنن 

كؾ مـفؿا بؽذا لؿ يصح البقع ألن الثؿـ يقزع طؾك الؿبقع بالؼقؿة والؿجفقل ال 

 .يؿؽـ تؼقيؿف فال صريؼ إلك معرفة ثؿـ الؿعؾقم

ا صح يف الؿعؾقم بثؿـف وكذا لق باطف بؿائة ورصؾ خؿر وإن قال كؾ مـفؿا: بؽذ

 .لؾعؾؿ بف

 تؿسٜل ايضؿك١ ي٘ ثالث١ صٛز:

طؾؿ مجفقل  فنن لؿ يتعذر, معؾقم ومجفقل ال يتعذر طؾؿفالصقرة األولك: بقع 

  .صح يف الؿعؾقم بؼسطف مـ الثؿـ لعدم الجفالة بقع مع معؾقم

مشاطا بقـف وبقـ غقره كعبد باع ؾق , فالصقرة الثاكقة: بقع جؿقع ما يؿؾؽ بعضف

 مشرتك بقـفؿا أو ما يـؼسؿ طؾقف الثؿـ باألجزاء كؼػقزيـ متساويقـ لفؿا صح البقع

الكؼسامف طؾك األجزاء, ولؿ ومـ الثؿـ لػؼد الجفالة يف الثؿـ  يف كصقب بؼسطف
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 كصقب شريؽف لعدم إذكف. يصح يف 

نن باع طبده وطبد غقره بغقر , ف: باع ما يجقز بقعف وما ال يجقز بقعفالثالثةالصقرة و

البقع يف  بثؿـ واحد صح باع طبدا وحرا أو باع خال وخؿرا صػؼة واحدة إذكف أو

ده بؼسطف ويف الخؾ بؼسطف مـ الثؿـ ألن كؾ واحد مـفؿا لف حؽؿ يخصف, فنذا طب

 .اجتؿعا بؼقا طؾك حؽؿفؿا ويؼدر خؿر خال وحر طبدا لقتؼسط الثؿـ

 

 ضابط مهم:

بقـ إمساك ما يصح فقف البقع بؼسطف مـ الثؿـ  ولؿشرت الخقار إن جفؾ الحال

 .وبقـ رد الؿبقع لتبعقض الصػؼة طؾقف

 ايجُٔ:َطا٥ٌ تكطٝط 

أو ـ 2طؾك ققؿتفؿا بثؿـ واحد صح وقسط الثؿـ وإن باع طبده وطبد غقره بنذكفـ 1

أو اشرتى طبديـ ـ 3طؾك ققؿتفؿابثؿـ واحد صح وقسط الثؿـ  باع طبديف الثـقـ

مـ اثـقـ أو وكؾقفؿا بثؿـ واحد صح وقسط الثؿـ طؾك ققؿتفؿا, وكبقع إجارة 

 ورهـ وصؾح وكحقها.
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 صح تال انجٍٕع انتً فصم 
 ايبٝٛع اييت ال تضح ضبع١:

ؿـرب ال وال الشراء مؿـ تؾزمف الجؿعة بعد كدائفا الثاين الذي طـد وال يصح البقعـ 1

وكذا قبؾ الـداء لؿـ مـزلف بعقد يف وقت وجقب , طؼب جؾقس اإلمام طؾك الؿـرب

والؿـاداة إذن ألهنؿا وسقؾة لؾبقع الؿحرم, وكذا لق  السعل طؾقف, وتحرم الؿساومة

 .فتحرم الؿساوة والؿـاداة تضايؼ وقت مؽتقبة

بعد الـداء الؿذكقر البقع لحاجة كؿضطر إلك صعام أو سرتة وكحقهؿا إذا  ويصح

 وجد ذلؽ يباع. 

 :ٜٚضح

وإمضاء بقع خقار ـ 6واإلجارة ـ 5والضؿان ـ 4والرهـ ـ 3الؼرض وـ 2الـؽاح ـ 1

لجؿعة أو بعضفا بخالف قات األن ذلؽ يؼؾ وققطف فال تؽقن إباحتف ذريعة إلك ف

 , ويف وجف ال يصح وتؼاس طؾك البقع.البقع

 

بقع سالح يف فتـة بقـ  والـ 3 وال يصح بقع طصقر وكحقه مؿـ يتخذه خؿراـ 2

وال بقع ـ 4 وكذا بقعف ألهؾ حرب أو قطاع صريؼ ألكف إطاكة طؾك معصقة الؿسؾؿقـ
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ـ 6رب بف, خؿرا وال قدح لؿـ يشـ 5 ملكقل ومشؿقم لؿـ يشرب طؾقفؿا الؿسؽر 

بقع  والـ 7لعدم اكتؼال الؿؾؽقة  بقض لؼؿار, ويحرم أكؾف وكحق ذلؽوال جقز و

طبد مسؾؿ لؽافر إذا لؿ يعتؼ طؾقف ألكف مؿـقع مـ استدامة مؾؽف طؾقف لؿا فقف مـ 

 الصغار فؿـع مـ ابتدائف, فنن كان يعتؼ طؾقف بالشراء صح: ألكف وسقؾة إلك حريتف.

 كؾ ذي رحؿ محرم. والذي يعتؼ طؾقف: هق

قـ يف يد كافر أو طـد مشرتيف مـف ثؿ رده لـحق طقب أجرب طؾك إزالة  وإن أسؾؿ

مؾؽف طـف بـحق بقع أو هبة أو طتؼ وال تؽػل مؽاتبتف ألهنا ال تزيؾ مؾؽ سقده طـف 

 .وال بقعف بخقار لعدم اكؼطاع طؾؼف طـف

 اجلُع بني عكدٜٔ يف عكد ٚاسد:

 :يف طؼد بقـ وإن جؿع

أو جؿع بقـ ـ 2ع وكتابة بلن باع طبده شقئا وكاتبف بعقض واحد صػؼة واحدة بقـ 1

البقع وما جؿع إلقف  أو خؾع أو كؽاح بعقض واحد صحـ 3أو إجارة  بقع وصرف

ألن  الؽتابة: ألكف باع مالف لؿالف, وتصح وتصح الؽتابة يف غقر الؽتابة فقبطؾ البقع

قض طؾقفؿا أي طؾك الؿبقع وما البطالن وجد يف البقع فاختص بف, ويؼسط الع
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 جؿع إلقف بالؼقؿ.

كلن يؼقل لؿـ اشرتى سؾعة زمـ الخقاريـ ويحرم بقعف طؾك بقع أخقف الؿسؾؿ ـ 8

كلن  زمـ الخقاريـ  ويحرم شراؤه طؾك شرائفـ 9 مثؾفا بتسعة بعشرة: أكا أططقؽ

فل طـف, يؼقل لؿـ باع سؾعة بتسعة: طـدي فقفا طشرة ألكف يف معـك البقع طؾقف الؿـ

ـ 11 ػسخ الؿؼقل لف العؼد ويعؼد معفومحؾ ذلؽ إذا وقع يف زمـ الخقاريـ لق

 .وهذا يف غقر الؿزايدة سقمف طؾك سقمف بعد الرضا صريحا ال بعد رديحرم و

ويف وجف يصح العؼد مع  ويبطؾ العؼد يف البقع طؾك بقعف والشراء طؾك شرائف

ويحرم بقع  البقع يف ذلؽ,, ويصح يف السقم طؾك سقمف, واإلجارة كالحرمة

 .حاضر لباد

 غُط١ غسٚط: ساضس يبادبٝع ٜٚبطٌ 

ـ 5وقصده الحاضر ـ 4 جاهال بسعرهاـ 3بسعر يقمفا ـ 2إن قدم لقبقع سؾعتف ـ 1

 , والرواية الثاكقة يؽره ويصح.وبالـاس حاجة إلقفا
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 فصم يف ثٍغ انؼٍُخ 
 صٛز٠ ايع١ٓٝ:

 يفا مـف بتسعقـ حالة.أن أبقع طؾك زيد شقئقا بؿئة ممجؾة ثؿ أشرت

 بٝع ايع١ٓٝ َهٕٛ َٔ عكدٜٔ:

 ـ العؼد الثاين بقع حال.2ـ العؼد األول بقع ممجؾ 1

 

 ٚهلا ثالخ صٛز:

ام وال يصح وهذه هل أن أبقعف ممجال ثؿ أشرتيفا مـف حاال بثؿـ أقؾ ففذا حرـ 1

ز وال ػس الثؿـ ففذا جائأن أبقعف ممجال ثؿ أشرتيفا مـف حاال بــ 2مسللة العقـة 

 أن أبقعف ممجال ثؿ أشرتيفا مـف حاال بلكثر ففذا جائز وال طقـة فقف.ـ 3طقـة فقف 

ومـ باع ربقيا بـسقئة ممجؾ وكذا حال لؿ يؼبض واطتاض طـ ثؿـف ما ال يباع بف 

كسقئة كثؿـ بر اطتاض طـف برا أو غقره مـ الؿؽقالت لؿ يجز: ألكف ذريعة لبقع 

 .الربقي بالربقي كسقئة
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 :املطا٥ٌ

جاز,  وإن اشرتى مـ الؿشرتي صعاما بدراهؿ وسؾؿفا إلقف ثؿ أخذها مـف وفاءـ 1

ولق غقر ربقي كؼدا بدون ما  أو اشرتى شقئاـ 2 أو لؿ يسؾؿفا إلقف لؽـ قاصف جاز

لؿ يجز ألكف أي ال بلكثر مؿا باع ال بالعؽس ـ 3 باع بف كسقئة أو حاال لؿ يؼبض

بالعؽس, ال ة وتسؿك: مسللة العقـة, وققلف: ذريعة إلك الربا لقبقع ألػا بخؿسؿائ

 .يعـل: ال إن اشرتاه بلكثر مؿا باطف بف فنكف جائز كؿا لق اشرتاه بؿثؾف

 ١:ٚأَا عهظ َطأي١ ايعٝٓ

بلن باع سؾعة بـؼد ثؿ اشرتاه بلكثر مـف كسقئة فـؼؾ أبق داود: يجقز بال حقؾة, وكؼؾ 

صاحب كذا وبالحرمة إلقـاع قـة, وجزم الؿصـػ يف  احرب: أهنا مثؾ مسللة الع

 .وهق الؿذهب: قال يف شرح الؿـتفك, ووغقرهفك وقدمف يف الؿبدع الؿـت

ألكف يتخذ وسقؾة لؾربا كؿسللة العقـة, وكذا العؼد البفقيت: الشقخ مـصقر قال: 

 حقث كان وسقؾة إلك الثاين فقحرم, وال يصح. العقـة وطؽسفا  األول يف
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 صٛز َباس١: مخظ  

الؿبقع يف مسللة العقـة أو طؽسفا بغقر جـسف بلن باطف بذهب ثؿ  وإن اشرتىـ 1

 بعد تغقر صػتفاشرتاه أو ـ 3اشرتاه بعد قبض ثؿـف  أوـ 2 اشرتاه بػضة أو بالعؽس

بلن  اشرتاه مـ غقر مشرتيف أوـ 4 بلن هزل العبد أو كسل صـعتف أو تخرق الثقب

أو اشرتاه  ـ 5 ؿـ صار إلقف جازماألول باطف مشرتيف أو وهبف وكحقه ثؿ اشرتاه بائعف 

جاز الشراء ما لؿ يؽـ حقؾة طؾك  أو مؽاتبف أو زوجتف بائعف أبق بائعف أو ابـ

 .مسللة العقـة التقصؾ إلك فعؾ

 َطأي١ ايتٛزم:

هذا هق ومـ احتاج إلك كؼد فاشرتى ما يساوي مائة بلكثر لقتقسع بثؿـف فال بلس,  

 تؼل الديـ. الؿذهب, وطـف يؽره, وطـف يحرم واختاره

 صٛز٠ َطأي١ ايتٛزم:

 يشرتي زيد سؾعة بؿائة ممجؾة ثؿ يبقعفا بخؿسقـ.
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 :ٚحيسّ

هق تحديد سعر السؾعة وشراء الؿسعر يؽره, ويف وجف ال التسعقر: , والتسعقرـ 1

ـ 2 الؿعاوضة بثؿـ الؿثؾالعامة يحرم وأوجب تؼل الديـ يف الؿصؾحة 

ويجرب طؾك بقعف  كؾ ما يضر الـاس , وطـف االحتؽار يفواالحتؽار يف ققت آدمل

 .كؿا يبقع الـاس

 االحتؽار: هق حبس السؾعة لؾغالء.

 :ٚال ٜهسٙ

دوابف, ويسـ اإلشفاد طؾك ادخار ققت وـ 2 سـة أو سـتقـ دخار ققت أهؾفـ ا1

 البقع.

 ثبة انشرٔط يف انجٍغ

عترب الشرط: إلزام أحد الؿتعاقديـ اآلخر بسبب العؼد ما لف فقف مـػعة, ومحؾ الؿ

 ال بعد العؼد وال قبؾف. مـفا صؾب العؼد
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 ضسبإ: ٚايػسٚط يف ايبٝع 

 ـ فاسد.2ـ صحقح 1 

 .وهق ما وافؼ مؼتضك العؼد :صحقحول: األالشرط 

 ثالث١ أْٛاع:ايػسٚط ايضشٝش١ 

 ايٓٛع األٍٚ:

 ؿؼتضك البقع كالتؼابض وحؾقل الثؿـ فال يمثر.مقافؼ لشرط أن يشرتط 

 : الثاينالـقع 

 :شرط ما كان مـ مصؾحة العؼد أن يشرتط

 بعضتلجقؾ أو ـ 4وكتلجقؾ ثؿـ ـ 3أو الضامـ الؿعقـ ـ 2 كالرهـ الؿعقــ 1

وكشرط صػة يف الؿبقع كؽقن العبد كاتبا أو خصقا أو ـ 5إلك مدة معؾقمة  الثؿـ

ؿالجة والػفد أو كحقه أو خقاصا مثال واألمة بؽرا أو تحقض والدابة ه   مسؾؿا

 .صققدا فقصح
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 :ؾ٢ بايػسط ٚإال ؾًضاسب٘ؾإٕ ٚ

وإن شرط صػة , وإن تعذر رد تعقـ أرشـ 3أو أرش فؼد الصػة, ـ 2الػسخ ـ 1

 فبان أطال مـفا فال خقار.

 :الثالثالـقع و

وطء ودواطقف كحق أن يشرتط البائع  :كػعا معؾقما يف مبقع غقرأن يشرتط البائع 

 . إلك مقضع معقـ الؿبقع أو كحق أو كحقها شفرا وحؿالن البعقر سؽـك الدار

وغقرهؿا بشراء طثؿان مـ ألبل الخطاب واالكتصار ألبل يعؾك واحتج يف التعؾقؼ 

, ومؼتضاه وطؾك طؼبف, ذكره يف الؿبدع ك صفقبصفقب أرضا وشرط وقػفا طؾ

, والؿذهب طدم صحة الشرط وققؾ يصح كاشرتاط صحة الشرط الؿذكقر

  العتؼ.

 .ذر اكتػاطف بسبب مشرت فعؾقف أجرة الؿثؾ لفولبائع إجارة وإطارة ما استثـك وإن تع

الؿبقع إلك  أو شرط الؿشرتي طؾك البائع كػعا معؾقما يف مبقع كحؿؾ الحطب

إذا بقـ كقع الخقاصة  الؿبقع أو تػصقؾف مقضع معؾقم أو تؽسقره أو خقاصة الثقب
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 وألكف بقع وإجارة, فالبائع كاألجقر, وإن تراضقا أو التػصقؾ 

 ق بال طذر جاز.طؾك أخذ أجرتف ول

مـ غقر الـقطقـ األولقـ كحؿؾ حطب وتؽسقره وخقاصة  وإن جؿع بقـ شرصقـ

 , وطـف يصح واختاره تؼل الديـ والـػس إلقف تؿقؾ.ثقب وتػصقؾف بطؾ البقع

 .وهق ما يـايف مؼتضك العؼد: الػاسدةوالضرب الثاين مـ الشروط 

 ثالث١ أْٛاع:ايػسٚط ايؿاضد٠ ٚ

 شرط والعؼد:الـقع األول: يبطؾ ال

مـ أصؾف كاشرتاط أحدهؿا طؾك اآلخر طؼدا آخر كسؾػ أي  يبطؾ العؼدفاسد 

لؾثؿـ أو غقره وشركة وهق بقعتان يف بقعة  سؾؿ وقرض وبقع وإجارة وصرف

 الؿـفل طـف قالف أحؿد.

 ؼد: وهق ما يخالػ مؼتضك العؼد.يبطؾ الشرط ويصح معف العالثاين: الـقع 

الؿبقع  أو متك كػؼ الؿبقع وإال رده أو شرط أن ال يبقع وإن شرط أن ال خسارة طؾقف

شرط البائع طؾك  وال يفبف وال يعتؼف أو شرط إن طتؼ فالقالء لف أي لؾبائع, أو

إذا  :إال الؿشرتي أن يبقع الؿبقع أو يفبف وكحقه بطؾ الشرط وحده, والبقع صحقح
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ي طؾك العتؼ شرط البائع العتؼ طؾك الؿشرتي فقصح الشرط أيضا ويجرب الؿشرت

وكذا شرط وطـف ال يصح شرط العتؼ, إن أباه والقالء لف, فنن أصر أطتؼف حاكؿ, 

رهـ فاسد كخؿر ومجفقل وخقار أو أجؾ مجفقلقـ وكحق ذلؽ فقصح البقع 

 .ويػسد الشرط

و إن قال البائع: بعتؽ كذا بؽذا طؾك أن تـؼدين الثؿـ إلك ثالث لقال مثال أو طؾك 

تػعؾ ذلؽ فال بقع بقــا وقبؾ الؿشرتي صح البقع والتعؾقؼ  ن لؿف بثؿـف وإقـأن ترهـ

 كؿا لق شرط الخقار ويـػسخ إن لؿ يػعؾ.

 شرط ال يـعؼد معف البقع أصال.الثالث: الـقع و

بؽذا, وكذا  ما ال يـعؼد معف بقع كحق بعتؽ إن جئتـل بؽذا أو إن رضل زيدوهق 

بحؼؽ يف محؾف وإال فالرهـ لؽ  تعؾقؼ الؼبقل أو يؼقل الراهـ لؾؿرهتـ: إن جئتؽ

 :غقرفال يصح , وكذا كؾ بقع طؾؼ طؾك شرط مستؼبؾ  ال يصح البقع

, وهق مـ مػردات الؿذهب ويف وجف ال يصح وغقر  بقع العربقنـ 2إن شاء اهلل ـ 1 

أن يدفع بعد العؼد شقئا ويؼقل: إن أخذت الؿبقع  بقع العربقن, وبقع العربقن: هق 

 فق لؽ فقصح والؿدفقع لؾبائع إن لؿ يتؿ البقع واإلجارة مثؾأتؿؿت الثؿـ وإال ف

 , ويف وجف ال يصح بقع العربقن.البقع
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 اغرتاط ايربا٠٤ َٔ ايعٝٛب: 

مـ شرط الرباءة أو ـ 2الرباءة مـ كؾ طقب مجفقل  البائع وإن باطف شقئا وشرطـ 1

خقار ألكف إكؿا البائع فنن وجد الؿشرتي بالؿبقع طقبا فؾف ال طقب كذا إن كان لؿ يربأ

, وطـف يربأ إال إذا بنسؼاصف قبؾفخقار العقب بعد البقع فال يسؼط خقار العقب يثبت 

أو ـ 4 لؾؿشرتي العقب البائع وإن سؿكـ 3بائع فال يربأ واختاره تؼل الديـ طؾؿف ال

 .أبرأه الؿشرتي بعد العؼد برئ

أكثر مـ طشرة أو وإن باطف دارا أو كحقها مؿا يذرع طؾك أهنا طشرة أذرع فباكت 

أقؾ مـفا صح البقع والزيادة لؾبائع والـؼص طؾقف, ولؿـ جفؾ الحال مـ زيادة أو 

كؼصان وفات غرضف فؾؽؾ مـفؿا الػسخ ما لؿ يعط البائع الزيادة لؾؿشرتي مجاكا 

يف الؿسللة األولك أو يرضك الؿشرتي بالـؼص بلخذه بؽؾ الثؿـ يف الثاكقة لعدم 

ا طؾك الؿعاوضة طـ الزيادة أو الـؼص جاز وال يجرب فقات الغرض, وإن تراضق

أحدهؿا طؾك ذلؽ, وإن كان البقع كحق صربة طؾك أهنا طشرة أقػزة فباكت أقؾ أو 

 أكثر صح البقع وال خقار, والزيادة لؾبائع والـؼص طؾقف.
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 ثبة اخلٍبر ٔلجط ادلجٍغ ٔاإللبنخ

مريـ مـ اإلمضاء صؾب خقر األهق اسؿ مصدر اختار, واصطالحا: : لغة الخقار

 والػسخ.

 مثا١ْٝ أقطاّ:ٚاخلٝاز 

 األول: الخقار 

 .مقضع الجؾقس مؽان التبايع, وهق خقار الؿجؾس

 :خٝاز اجملًظ أزبع١ أَٛزَٔ  ٢ٜطتجٓٚ

: كؾ والذي يعتؼ طؾقف وشراء مـ يعتؼ طؾقفـ 3وتقلل صريف العؼد ـ 2الؽتابة ـ 1 

 ويصبح حرا. أو اطرتف بحريتف قبؾ الشراءـ 4 مـ يحرم طؾقف

 :ضبع١ ايعكٛد اييت ٜجبت ؾٝٗا خٝاز اجملًظ

كؿا لق أقر بديـ أو طقـ ثؿ صالحف ك البقع بؿعـطؾك طقض الصؾح ـ 2البقع ـ 1

ـ 5ألهنا كقع مـ البقع  والفبة طؾك طقضـ 4وقسؿة الرتاضل ـ 3طـف بعقض 
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 والسؾؿ لتـاول البقعـ 7والصرف ـ 6وإجارة ألهنا طؼد معاوضة أشبفت البقع  

 .لفؿا

 :مخط١ اييت ال ٜجبت ؾٝٗا خٝاز اجملًظايعكٛد 

 والضؿان.ـ 5والرهـ ـ 4والققػ ـ 3والحقالة ـ 2الؿساقاة ـ 1

 ضابط ايتؿسم:

 ولؽؾ مـ الؿتبايعقـ ومـ يف معـاهؿا مؿـ تؼدم الخقار ما لؿ يتػرقا طرفا بلبداهنؿا

هؿا مستدبرا مـ مؽان التبايع, فنن كاكا يف مؽان واسع كصحراء فبلن يؿشل أحد

لصاحبف خطقات, وإن كاكا يف دار كبقرة ذات مجالس وبققت فبلن يػارقف مـ بقت 

إلك بقت أو إلك كحق صػة, وإن كاكا يف دار صغقرة فنذا صعد أحدهؿا السطح أو 

خرج مـفا فؼد افرتقا, وإن كاكا يف سػقـة كبقرة فبصعقد أحدهؿا أطالها إن كاكا 

رة فبخروج أحدهؿا مـفا, ولق حجز بقـفؿا أسػؾ أو بالعؽس, وإن كاكت صغق

بحاجز كحائط أو كاما لؿ يعد تػرقا لبؼائفؿا بلبداهنؿا بؿحؾ العؼد ولق صالت 

 .الؿدة
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 ضكٛط خٝاز اجملًظ:

أو ـ 2 بلن تبايعا طؾك أن ال خقار بقـفؿا لزم بؿجرد العؼدمجؾس خقار  وإن كػقاـ 1

ـ 3 لؾعاقد فسؼط بنسؼاصفبعد العؼد سؼط ألن الخقار حؼ مجؾس أسؼطا خقار 

وإن أسؼطف أحد الؿتبايعقـ أو قال لصاحبف: اخرت سؼط خقاره, و بؼك خقار اآلخر 

 .ألكف لؿ يحصؾ مـف إسؼاط لخقاره بخالف صاحبف

 أسهاّ يف اخلٝاز:

ويـؼطع خقار ـ 3لػرقة الؿحرمة اـ ويؾزم البقع ب2 وتحرم الػرقة خشقة الػسخـ 1

وإذا مضت مدتف بلن تػرقا لزم البقع بال ـ 4 فبؿقت أحدهؿا ال بجـقكالؿجؾس 

 خالف.

 الثاين:  خقارال

 :خٝاز ايػسط بإٔ ٜػرتط املتعاقدإ

أو الشرط مدة ـ 3أو بعده يف مدة خقار الؿجؾس ـ 2الخقار يف صؾب العؼد ـ 1

 .معؾقمة ولق صقيؾة
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 :ٚال ٜضح اغرتاط٘ 

قؾة لقربح يف قرض وال يف طؼد حـ 3وال إلك أجؾ مجفقل ـ 2بعد لزوم العؼد ـ 1

 .ويسؿك بقع القفاء فقحرم وال يصح البقع

 ابتدا٤ َد٠ خٝاز ايػسط:

 .مـ العؼد إن شرط يف العؼد, وإال فؿـ حقـ اشرتطالشرط وابتداء مدة خقار 

 بطالٕ خٝاز ايػسط:

أو قطع الؿتعاقدان الخقار ـ 2ولؿ يػسخ لزم البقع الشرط وإذا مضت مدة خقار ـ 1

 ا لق لؿ يشرتصاه.بطؾ ولزم البقع كؿ

 :تطع١ ايعكٛد اييت ٜجبت ؾٝٗا خٝاز ايػسط

الصؾح بعقض طـ ـ و5 والفبة بؿعـك البقعـ 4والؼسؿة ـ 3 والصؾحـ 2البقع ـ 1

, وهل أن أهبؽ شلء طؾك وهبة الثقابـ 7وقسؿة الرتاضل ـ 6طقـ أو ديـ مؼر بف 

يف إجارة  وـ 9 وبـاء حائط ويف اإلجارة يف الذمة كخقاصة ثقبـ 8 أن هتبـل مثؾف

إذا شرط  وقت العؼد يف سـة اثـقـبداية الؿدة طؾك مدة ال تؾل العؼد كسـة ثالث 
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مدة تـؼضل قبؾ دخقل سـة ثالث, فنن ولقت مدة العؼد كشفر مـ اآلن لؿ يصح 

يف شرط الخقار لئال يمدي إلك فقات بعض الؿـافع الؿعؼقد طؾقفا أو استقػائفا 

 .مدة الخقار وكالهؿا غقر جائز

 :ٜجبت خٝاز ايػسط يف ٚال

 .وكػالة, ويصح شرصف لؾؿتعاقديـ ولق وكقؾقـ, 4وضؿان ـ 3وسؾؿ ـ 2صرف ـ 1

 

 

 

 ضٛابط:

وإن شرصاه ألحدهؿا دون صاحبف صح الشرط وثبت لف الخقار وحده ألن ـ 1

إن شرصاه إلك الغد أو الؾقؾ صح و يسؼط وـ 2 الحؼ لفؿا فؽقػؿا تراضقا بف جاز

الكتفاء الغاية فال يدخؾ ما بعدها فقؿا قبؾفا د أو الؾقؾ: ألن إلك أول الغ بلولف أي
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يجقز لؿـ لف الخقار الػسخ ولق مع غقبة وـ 3 وإلك الصالة يسؼط بدخقل وقتفا 

 .ومع سخطف كالطالق صاحبف اآلخر

 :ٚاملًو يف املبٝع َد٠ اخلٝازٜٔ

 و ألحدهؿاوخقار الؿجؾس لؾؿشرتي سقاء كان الخقار لفؿا أـ 2خقار الشرط ـ 1 

ولؾؿشرتي كؿاء الؿبقع الؿـػصؾ كالثؿرة, وكسبف يف مدة الخقاريـ ولق فسخاه  ,

هذا هق الؿفذب خالفا لإلقـاع ووفاقا  بعد: ألكف كؿاء مؾؽف الداخؾ يف ضؿاكف

 , وأما الـؿاء الؿتصؾ كالسؿـ فنكف يتبع العقـ مع الػسخ لتعذر اكػصالف.لؾؿـتفك 

 سهِ ايتضسف يف شَٔ اخلٝازٜٔ:

ويحرم وال يصح تصرف أحدهؿا يف الؿبقع وال يف طقضف الؿعقـ يف مدة الخقاريـ 

 .بغقر إذن اآلخر

 :إال شَٔ اخلٝازٜٔ ؾال ٜتضسف املػرتٟ يف املبٝع

 .كلن آجره لف البائع معـ أو 2ـ بنذكف 1 
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 :ٚال ٜتضسف ايبا٥ع يف ايجُٔ املعني شَٔ اخلٝازٜٔ إال

كلن استلجر مـف بف طقـا, هذا إن كان  يالؿشرت أو معـ 2بنذن الؿشرتي ـ 1 

 .التصرف بغقر تجربة الؿبقع

 :ؾإٕ تضسف بٗا

وحؾب دابة لقعؾؿ قدر لبـفا لؿ يبطؾ ـ 2 لتجربتف كركقب دابة لقـظر سقرهاـ 1

 استخدام الرققؼ, إال طتؼ الؿشرتيـ و3خقاره: ألن ذلؽ هق الؿؼصقد مـ الخقار 

ؼط خقار البائع حقـئذ, وتصرف الؿشرتي ويس لؿبقع زمـ الخقار فقـػذ مع الحرمة

يف الؿبقع بشرط الخقار لف زمـف بـحق وقػ أو بقع أو هبة أو لؿس لشفقة فسخ 

تجربة الؿبقع واستخدامف  لخقاره وإمضاء لؾبقع: ألكف دلقؾ الرضا بف بخالف

 .وتصرف البائع يف الؿبقع إذا كان الخقار لف وحده لقس فسخا لؾبقع

 :َطًكا ٜٚبطٌ خٝازُٖا

ـ 3إياه مطؾؼا, سقاء قبضف أو لؿ يؼبضف  وبنتالف مشرتـ 2بتؾػ مبقع بعد قبض ـ 1

ومـ مات مـ البائع أو الؿشرتي بشرط الخقار بطؾ خقاره فال يقرث إن لؿ يؽـ 

 صالب بف قبؾ مقتف كالشػعة وحد الؼذف.
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 الثالث: الخقار  

رع بتحديده رد الشخقار الغبـ إذا غبـ يف الؿبقع غبـا يخرج طـ العادة ألكف لؿ ي

 .فرجع فقف إلك العرف

 ي٘ ثالخ صٛز:خٝاز ايػدي 

زيادة  زيادة الـاجش الذي ال يريد شراء ولق بال مقاصلة, ومــ 2 تؾؼل الركبانـ 1

جفؾ يوالؿسرتسؾ وهق مـ ـ 3 ت كذا وهق كاذب لتغريره الؿشرتيأططقالـاجش 

 .اكس مـ اسرتسؾ إذا اصؿلن واستلكسالؼقؿة وال يحسـ يؿ

 يف ايضٛز ايجالخ:إذا غدي ؾ

طؾك الغبـ  وخقارـ 4والغبـ محرم ـ 3وال أرش مع إمساك ـ 2 رثبت لف الخقاـ 1

 الرتاخل.

 :الثٓني ٚال خٝاز يًػدي

 .غبـ الستعجال لق تلكك لؿ يغبـ ـ لؿستعجؾ2ـ لذي خربة بالسعر 1

 :الرابعالخقار 
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 :يتديٝظ، ؾٝجبت مبا ٜصٜد ب٘ ايجُٔخٝاز ا 

ماء  وجؿعـ 3 وتجعقده جعؾف جعدا وهق ضد السبطـ 2الجارية  كتسقيد شعرـ 1

الرحك الذي تدور بف الرحك وإرسالف طـد طرضفا لؾبقع ألكف إذا أرسؾف بعد حبسف 

 اشتد دوران الرحك حقـ ذلؽ فقظـ الؿشرتي أن ذلؽ طادهتا فقزيد يف الثؿـ, فنذا

يف ضرع حبس الؾبـ : وهق وكذا تصرية الؾبــ 4 تبقـ لف التدلقس ثبت لف الخقار

 فؼط. هبقؿة األكعام

 .الؿصراة :وخقار التدلقس طؾك الرتاخل إال

 :ؾٝدري ثالث١ أٜاّ َٓر عًِ بني

ة ؿ إن حؾبفا, فنن طدم التؿر فؼقؿورد مع صاع تؿر سؾقـ 2إمساك بال أرش ـ 1 

 ويؼبؾ رد الؾبـ بحالف. التؿر

 :الخامسالخقار 

الؿبقع طادة فؿا طده التجار يف طرففؿ ققؿة  وهق العقب ما يـؼص :خقار العقب 

 .مـؼصا أكقط الحؽؿ بف وما ال فال
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 :والعقب 

ـ 3وفؼد طضق كنصبع وسـ ـ 2 جؿقع حاالتف يف جؿقع الحققاكات طؾك كؿرضفـ 1

ـ 6 وسرقتفـ 5وزكا الرققؼ إذا بؾغ طشرا مـ طبد أو أمة ـ 4 ة طضق وسـأو زياد

وكقكف أطسر ال يعؿؾ بقؿقـف طؿؾفا ـ 9 وبقلف يف الػراشـ 8وإباقف ـ 7وشربف مسؽرا 

وطثرة ـ 11 وطدم ختان ذكر كبقرـ 11قال يف الؿغـل والعسر لقس بعقب الؿعتاد, 

ـ 15وحقل ـ 14وبخر ـ 13, وهل حالة استعصاء وحركف وكحقهـ 12مركقب 

ـ 19وقرع ـ 18 : شلء كالسؿسؿ يف القجفوكؾػـ 17وصرش ـ 16وخرس 

 يـزلفا الدار وكقنـ 21يف دار مبقعة طرفا  وصقل مدة كؼؾ ماـ 21 وحؿؾ أمة

 .الجـد

 ٜجبت خٝاز ايعٝب: الٚ

ـ 4 وال صداع يسقرـ 3 يسقرة وال حؿكـ 2 سؼقط آيات يسقرة بؿصحػ وكحقهـ 1

 .وال معرفة غـاءـ 7أو طدم حقض ـ 6أو كػر ـ 5 يف األمة  وال ثققبة
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 تؿسٜع:

اء ألن الؿتبايعقـ تراضقا فنذا طؾؿ الؿشرتي العقب بعد العؼد أمسؽف بلرشف إن ش

طؾك أن العقض يف مؼابؾة الؿبقع فؽؾ جزء مـف يؼابؾف جزء مـ الثؿـ ومع العقب 

قسط ما بقـ ققؿة  واألرش :فات جزء مـ الؿبقع فؾف الرجقع ببدلف وهق األرش

فقؼقم الؿبقع صحقحا ثؿ معقبا ويمخذ قسط ما بقـفؿا مـ الثؿـ, , الصحة والعقب

ة ومعقبا بثؿاكقة رجع بخؿس الثؿـ قؾقال كان أو كثقرا, وإن فنن ققم صحقحا بعشر

أفضك أخذ األرش إلك ربا كشراء حؾل فضة بزكتف دراهؿ أمسؽ مجاكا إن شاء, أو 

الؿشرتي مـ الثؿـ أو وهب لف ثؿ  رده وأخذ الثؿـ الؿدفقع لؾبائع, وكذا لق أبرأ

د وال أرش لؿشرت , وطـف ال رفسخ البقع لعقب أو غقره رجع بالثؿـ طؾك البائع

 وهبف بائع ثؿــا أو أبرأه مـف.

أو حدث العقب بعد ـ 2 فال خقار لف وإن طؾؿ الؿشرتي قبؾ العؼد بعقب الؿبقعـ 1

  يف مؽقؾ وكحقه تعقب قبؾ قبضف. :العؼد فال خقار لف إال
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 ٜتعني األزش: 

قب أو لؿ يعؾؿ طقبف حتك صبغ الثـ 3أو طتؼ العبد ـ 2وإن تؾػ الؿبقع الؿعقب ـ 1

أو باطف أو بعضف تعقـ األرش لتعذر الرد وطدم ـ 6أو وهب الؿبقع ـ 5أو كسج ـ 4

 .وجقد الرضا بف كاقصا

 زد ايجُٔ:

رجع بؽؾ  وإن دلس البائع بلن طؾؿ العقب وكتؿف طـ الؿشرتي فؿات الؿبقعـ 1

لؾؿشرتي ما البائع رد وطؾك البائع: ألكف غره الؿشرتي أو أبؼ ذهب ـ 2 الثؿـ 

 .أخذه

 عٝب بعد ايهطس:اي

وإن اشرتى ما لؿ يعؾؿ طقبف بدون كسره كجقز هـد وبقض كعام فؽسره فقجده 

فاسدا فلمسؽف فؾف أرشف, وإن رده رد أرش كسره الذي تبؼك لف معف ققؿة وأخذ 

 .ثؿـف ألن طؼد البقع يؼتضل السالمة ويتعقـ أرش مع كسر ال تبؼك معف ققؿة

ه فاسدا رجع بؽؾ الثؿـ ألكا تبقـا فساد وإن كان الؿبقع كبقض دجاج فؽسره فقجد

إلك بائعف ذلؽ العؼد مـ أصؾف لؽقكف وقع طؾك ما ال كػع فقف, ولقس طؾقف رد فاسد 
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 لعدم الػائدة فقف.

وخقار طقب مرتاخ ألكف لدفع ضرر متحؼؼ فؾؿ يبطؾ بالتلخقر ما لؿ يقجد دلقؾ 

 استعؿالف لغقر تجربة.الرضا كتصرف فقف بنجارة أو إطارة أو كحقهؿا طالؿا بعقبف و

وال حضقر مـ الطرف اآلخر وال رضا حاكؿ وال يػتؼر الػسخ لؾعقب إلك حؽؿ 

 .صاحب البائع كالطالق

معقبا أو بشرط خقار الػسخ يف كصقبف ولق رضل اآلخر,  شريؽولؿشرت مع 

 .والؿبقع بعد فسخ أماكة بقد مشرت

 االختالف بني ايبا٥ع ٚاملػرتٟ:

 مع االحتؿال والؿشرتي يف معقب طـد مـ حدث العقبوإن اختؾػا البائع ـ 1

إن لؿ يخرج طـ يده, ألن , وطـف ققل البائع وفاقا لؾجؿفقر فؼقل مشرت مع يؿقـف

األصؾ طدم الؼبض يف الجزء الػائت فؽان الؼقل ققل مـ يـػقف, فقحؾػ أكف 

هؿا وإن لؿ يحتؿؾ إال ققل أحدـ 2اشرتاه وبف العقب أو أكف ما حدث طـده ويرده, 

كاألصبع الزائدة والجرح الطري الذي ال يحتؿؾ أن يؽقن قبؾ العؼد قبؾ ققل 

ـ 3 الؿشرتي يف الؿثال األول والبائع يف الؿثال الثاين بال يؿقـ لعدم الحاجة إلقف

ؿردود إال يف خقار شرط أن الؿبقع الؿعقب لقس ال مع يؿقـف ويؼبؾ ققل البائع
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ت يف ذمة مـ ثؿـ وقرض وسؾؿ وكحقه إن ققل قابض يف ثابيؼبؾ وـ 4 فؼقل مشرت 

ثؿـ معقـ  ـيف طق بقؿـقف ققل مشرتيؼبؾ وـ 5 بنطارة أو هبة لؿ يخرج طـ يده

 إن رد طؾقف بعقب فادطك أهنا غقر الثؿـ غقر الؿردود. بعؼد,

 ضابط:

 ومـ اشرتى متاطا فقجده خقرا مؿا اشرتى فعؾقف رده إلك بائعف.

 : السادسالخقار 

 .تخققر الثؿـ متك بان الثؿـ أقؾ مؿا أخربه بفخقار يف البقع ب

 :أْٛاعأزبع١ ٜٚجبت يف  

الشركة وهل بقع بعضف بؼسطف مـ الثؿـ ـ 2 التقلقة وهق بقع برأس الؿالـ 1

وهل بقع بثؿـف وربح معؾقم, وإن قال:  الؿرابحةـ 3 وأشركتؽ يـصرف إلك كصػف

الؿقاضعة ـ 4 حقحوالعؼد ص الؾػظ فؼط طؾك أن أربح يف كؾ طشرة درهؿا كره

 .وهل بقعف برأس مالف وخسران معؾقم

 ضابط:
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شرط ف الصقر األربعة مـ معرفة الؿشرتي والبائع رأس الؿال ألك والبد يف جؿقع

 البقع. لؿ يصح معرفة رأس الؿال لصحة البقع فنن فات

 عح:

 الؿعتؿد ثبقت الخقار يف الصقر األربع تبع فقف الؿؼـع وهق رواية, والؿذهب  ذكر

ويحط قسطف يف مرابحة يف الؿسائؾ األربع أكف متك بان رأس الؿال أقؾ حط الزائد 

 .ويـؼصف يف مقاضعف وال خقار لؾؿشرتي

 ., والبقـة الشفقدوال تؼبؾ دطقى بائع غؾطا يف رأس الؿال بال بقـة

 

 أزبع صٛز:

أو اشرتى مؿـ ال تؼبؾ شفادتف لف كلبقف ـ 2وإن اشرتى السؾعة بثؿـ ممجؾ ـ 1

أو  أو اشرتى شقئا بلكثر مـ ثؿـف حقؾة أو محاباة لرغبة تخصف ـ 3ـف وزوجتف واب

أو باع بعض الصػؼة بؼسطفا مـ الثؿـ الذي اشرتاها بف ولؿ يبقـ ـ 4مقسؿ فات 

ذلؽ لؾؿشرتي يف تخققره بالثؿـ فؾؿشرت الخقار بقـ اإلمساك والرد كالتدلقس, 

ممجال أكف يمجؾ طؾك  والؿذهب فقؿا إذا بان الثؿـهذا خالف الؿذهب, 
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ولف خقار الرد يف بؼقة الؿشرتي وال خقار لزوال الضرر, كؿا يف اإلقـاع  والؿـتفك  

 الصقر.

 :صٛز ددٜد٠

أو يحط مـ الثؿـ يف مدة خقار مجؾس أو ـ 2 يف مدة الخقار وما يزاد يف ثؿــ 1

عد أو الجـاية طؾك الؿبقع ولق بـ 4 ولق بعد الؾزوم لعقب أو يمخذ أرشـ 3شرط 

ـ 6وكذا ما يزاد يف مبقع ـ 5 ويجب أن يخرب بف كلصؾف, لزوم البقع يؾحؼ برأس مالف

 ويخرب بف. أو يـؼص مـف يف مدة خقار فقؾحؼ بعؼدـ 8أو خقار ـ 7أو أجؾ 

وإن كان ما ذكر مـ زيادة أو حط بعد لزوم البقع بػقات الخقاريـ لؿ يؾحؼ بالعؼد 

 .فال يؾزم أن يخرب بف

ب والجـاية طؾقف مطؾؼا ألكف بدل جزء مـ الؿبقع, ال إن جـك ويخرب بلرش العق

 .الؿبقع فػداه الؿشرتي ألكف لؿ يزد بف الؿبقع ذاتا وال ققؿة

بلن يؼقل: اشرتيتف بؽذا أو زدتف أو كؼصتف كذا وكحقه بعد الؾزوم  وإن أخرب بالحال

 .فحسـ ألكف أبؾغ يف الصدق
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 :ٚال ًٜصّ اإلخباز

 الثؿـ. ووطء إن لؿ يـؼصـ 3ام واستخدـ 2بلخذ كؿاء ـ 1

 :ٚإٕ اغرت٣ غ٦ٝا بعػس٠ َجال

أو مخزكف أخرب بالحال, وال يجقز أن ـ 3أو دفع أجرة كقؾف ـ 2وطؿؾ فقف صـعة ـ 1

 .يجؿع ذلؽ ويؼقل: تحصؾ طؾل بؽذا

 .الؿدفقع وما باطف اثـان مرابحة فثؿـف بحسب مؾؽقفؿا ال طؾك رأس مالقفؿا 

 :السابعالخقار 

يف الجؿؾة فنذا اختؾػا هؿا أو ورثتفؿا أو أحدهؿا  الختالف الؿتبايعقـخقار يثبت 

 :أو ورثة اآلخر

يف قدر الثؿـ بلن قال بائع: بعتؽف بؿائة, وقال مشرت: بثؿاكقـ, وال بقـة ـ الخالف 1

لفؿا أو تعارضت بقـتاهؿا تحالػا ولق كاكت السؾعة تالػة, فقحؾػ بائع أوال: ما 

ؽذا ثؿ يحؾػ الؿشرتي ما اشرتيتف بؽذا وإكؿا اشرتيتف بؽذا بعتف بؽذا وإكؿا بعتف ب

وإكؿا بدأ بالـػل ألكف األصؾ يف القؿقـ, ولؽؾ مـ الؿتبايعقـ بعد التحالػ الػسخ 



  

 

45 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

وكذا إجارة, وإن رضل أحدهؿا بؼقل اآلخر أو  إذا لؿ يرض أحدهؿا بؼقل اآلخر 

سخ البقع فقفا بعد كاكت السؾعة التل ف حؾػ أحدهؿا وكؽؾ اآلخر أقر العؼد, فنن

 ققؿة التالػ يف بقؿـقف التحالػ تالػة رجعا إلك ققؿة مثؾفا ويؼبؾ ققل الؿشرتي

 .ألكف غارم ويف قدر الؿبقع

فنن يف صػة السؾعة التالػة بلن قال البائع: كان العبد كاتبا وأكؽره ـ الخالف 2

راغ الؿدة الؿشرتي فؼقل مشرت ألكف غارم, وإذا تحالػا يف اإلجارة وفسخت بعد ف

 فلجرة الؿثؾ ويف أثـائفا بالؼسط.

 ضابط:

وإذا فسخ العؼد بعد التحالػ اكػسخ ضاهرا وباصـا يف حؼ كؾ مـفؿا كالرد 

  .بالعقب

 وإن اختؾػا يف أجؾ بلن يؼقل الؿشرتي: اشرتيتف بؽذا ممجال وأكؽره البائعـ 3

 فؼقل مـ يـػقف بقؿقـف ألن األصؾ طدمف

أو فاسد كرهـ أو ضؿقـ أو قدرهؿا فؼقل مـ يـػقف  أو اختؾػا يف شرط صحقحـ 4

 بقؿقـف ألن األصؾ طدمف
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كبعتـل هذا العبد, قال: بؾ هذه الجارية غقر التالػ وإن اختؾػا يف طقـ الؿبقع ـ 5

الغارم وهل الؿذهب ك تحالػا وبطؾ فسخ البقع, وطـف الؼقل ققل بائع بقؿقـف ألكف

 .وكذا لق اختؾػا يف قدر الؿبقع, وغقرهؿاوجزم هبا يف اإلقـاع و الؿـتفك 

وإن سؿقا كؼدا واختؾػا يف صػتف أخذ كؼد البؾد ثؿ غالبف رواجا ثؿ القسط إن 

 رواجا. استقت

ؼبض العقض بلن يوإن أبك كؾ مـفؿا تسؾقؿ ما بقده مـ الؿبقع والثؿـ حتك ـ 6

 قال البائع: ال أسؾؿ الؿبقع حتك أقبض الثؿـ, وقال الؿشرتي: ال أسؾؿ الثؿـ

 حتك أستؾؿ الؿبقع.

طدل يؼبض مـفؿا الؿبقع والثؿـ ويسؾؿ الؿبقع الحاكؿ والثؿـ طقـ معقـ كصب 

 لؾؿشرتي ثؿ الثؿـ لؾبائع لجريان طادة الـاس بذلؽ.

طؾك تسؾقؿ الؿبقع لتعؾؼ حؼ الؿشرتي بعقـف  وإن كان الثؿـ ديـا حاال أجرب بائع

 .طؾقف فقرا لتؿؽقـف مـف ثؿ أجرب مشرت إن كان الثؿـ يف الؿجؾس لقجقب دفعف

وإن كان ديـا غائبا يف البؾد أو فقؿا دون مسافة الؼصر حجر طؾقف أي طؾك الؿشرتي 

 .خقفا مـ أن يتصرف يف مالف تصرفا يضر بالبائع يف الؿبقع وبؼقة مالف حتك يحضره
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ضفر  وأوإن كان الؿال غائبا بعقدا مسافة الؼصر أو غقبة بؿسافة الؼصر طـ البؾد  

شرتي معسر فؾؾبائع الػسخ لتعذر الثؿـ طؾقف كؿا لق كان الؿشرتي مػؾسا أن الؿ

 وكذا ممجر بـؼد حال. 

لتغقر ما تؼدمت رؤيتف  وأويثبت الخقار لؾخؾػ يف الصػة إذا باطف شقئا مقصقفا ـ 8

 العؼد.

 ٔيب حيصم ثّ لجضّ فصم يف انتصرف يف ادلجٍغ لجم لجضّ
 ايتضسف يف املبٝع قبٌ قبض٘: 

 ـ أشقاء يصح التصرف فقفا قبؾ قبضفا2 ال يصح التصرف هبا قبؾ قبضفا ـ أشقاء1

 األغٝا٤ اييت ال ٜضح ايتضسف ؾٝٗا قبٌ قبضٗا:

ـ 6ما بقع بصػة ولق معقـا وـ 5الؿذروع وـ 4الؿعدود وـ 3الؿقزون وـ 2ـ الؿؽقؾ 1

 ما شرط فقف التؼابض.وـ 7ولق معقـا  ما بقع برؤية سابؼةو
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 ايكبض:َا ٜضُٓ٘ ايبا٥ع قبٌ 

ـ 6ما بقع بصػة ولق معقـا وـ 5الؿذروع وـ 4الؿعدود وـ 3الؿقزون وـ 2ـ الؿؽقؾ 1

 ما مـعف البائع مـ قبضف.وـ 8الثؿر طؾك الشجر وـ 7ولق معقـا  ما بقع برؤية سابؼةو

 .كالدار الؿعقـة األشقاء التل يصح التصرف فقف قبؾ قبضف: هق الؿبقع الؿعقـ

 :َٚٔ اغرت٣

 :والؿذروعـ 4والؿعدود ـ 3قزون ومـ 2مؽقال ـ 1

ولؿ يصح تصرفف فقف ببقع أو هبة أو ـ 3ولزم بالعؼد حقث ال خقار ـ 2البقع  صحـ 1

ـ 6وجعؾف مفرا ـ 5طتؼف قبؾ قبضف ويصح ـ 4 إجارة أو رهـ أو حقالة حتك يؼبضف

 .ووصقتف بفـ 7أو طقض خؾع 

  :ٚإٕ اغرت٣

صح التصرف فقف قبؾ : جزافا والؿذروعـ 4والؿعدود ـ 3ومقزون ـ 2مؽقال ـ 1

   .قبضف
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 صٛز يف ايتًـ: 

وكذا لق ـ 2 الؿبقع بؽقؾ وكحقه أو بعضف قبؾ قبضف فؿـ ضؿان البائع وإن تؾػـ 1

وية ال صـع وإن تؾػ الؿبقع  بآفة سؿاـ 3 فؿـ ضؿان البائع تعقب قبؾ قبضف

 ثؿـالؿشرتي يف أخذه بؼسطف مـ ال البقع , وإن بؼل البعض خقرآلدمل فقفا بطؾ 

الؿبقع بؽقؾ أو كحقه آدمل سقاء كان هق البائع أو أجـبقا خقر مشرت  وإن أتؾػـ 4

بقـ فسخ البقع ويرجع طؾك بائع بؿا أخذ مـ ثؿـف و بقـ إمضاء ومطالبة متؾػف 

وإن تؾػ بػعؾ مشرت فال ـ 5ببدلف أي بؿثؾف إن كان مثؾقا أو ققؿتف إن كان متؼقما 

دا ما اشرتى بؽقؾ أو وزن أو طد أو ذرع كالعبد خقار لف ألن إتالفف كؼبضف وما ط

 الؿعقـة. والدارالؿعقـ 

دمة فال يصح ويجقز تصرف الؿشرتي فقف قبؾ قبضف, إال الؿبقع بصػة أو رؤية متؼ

ضؿان  ـوإن تؾػ ما طدا الؿبقع بؽقؾ وكحقه فؿ, التصرف فقف قبؾ قبضف

ا لؿ يؿـعف بائع وهذا م ك الؿشرتيالؿشرتي, وهذا الؿبقع لؾؿشرتي فضؿاكف طؾ

مـ قبضف فنن مـعف حتك تؾػ ضؿـف ضؿان غصب والثؿر طؾك الشجر والؿبقع 

 .بصػة أو رؤية سابؼة مـ ضؿان بائع

  ومـ تعقـ مؾؽف يف مقروث أو وصقة أو غـقؿة فؾف التصرف فقف قبؾ قبضف.
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 نٝـ حيضٌ ايكبض:

قع بعد بالعد ب أوـ 3أو بقع بقزن بالقزن ـ 2ويحصؾ قبض ما بقع بؽقؾ بالؽقؾ ـ 1

الذرع, وشرصف حضقر مستحؼ أو كائبف, ويصح استـابة مـ طؾقف أو بقع بذرع بـ 4

وممكة كقال ووزان وطداد وكحقه , , وهق الؿشرتيلؾؿستحؼ , وهق البائعالحؼ

يحصؾ الؼبض يف صربة وما ـ و5 , وال يضؿـ كاقد حاذق أمقـ خطلطؾك باذل

يف ما يتـاول كالجقاهر واألثؿان ويحصؾ الؼبض ـ 6 يـؼؾ كثقاب وحققان بـؼؾف

وغقر ما ذكر كالعؼار والثؿرة طؾك الشجر قبضف ـ 7بتـاولف إذ العرف فقف ذلؽ 

بتخؾقتف بال حائؾ بلن يػتح لف باب الدار أو يسؾؿف مػتاحفا وكحقه, وإن كان فقفا 

 .البائع ذن شريؽمتاع لؾبائع, قالف الزركشل, ويعترب لجقاز قبض مشاع يـؼؾ إ

 لبنخفصم اإل
 

 .مستحبة :اإلقالةحؽؿ 
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 أسهاّ اإلقاي١: 

وهل فسخ ألهنا طبارة طـ الرفع واإلزالة, يؼال: أقالؽ اهلل طثرتؽ, أي أزالفا ـ 1

وال ـ 3 فتجقز قبؾ قبض الؿبقع ولق كحق مؽقؾـ 2فؽاكت فسخا لؾبقع ال بقعا 

بؿا  بؿثؾ الثؿـ األول قدرا وكقطا ألن العؼد إذا ارتػع رجع كؾ مـفؿا تجقز إال

وتصح مـ ـ 6وال يؾزم إطادة كقؾ أو وزن ـ 5الجؿعة  وتجقز بعد كداءـ 4 كان لف

وال يحـث هبا مـ حؾػ ال يبقع ـ 7مضارب وشريؽ وبؾػظ صؾح وبقع ومعاصاة 

وال ـ 9وال خقار فال يثبت يف اإلقالة خقار مجؾس وال خقار شرط أو كحقه ـ 8

 .شػعة فقفا ألهنا لقست بقعا

 اإلقاي١:ٚال تضح 

أو غقر ـ 5ـؼصف ال بوـ 4وال بزيادة طؾك ثؿـ ـ 3أو مقت طاقد ـ 2مع تؾػ مثؿـ ـ 1

 ومموكة رد مبقع تؼاياله طؾك بائع. الثؿـ, جـس

 ثبة انرثب ٔانصرف
 

 .الربا لغة: الزيادة , وشرطا: زيادة يف شلء مخصقص
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 .اإلجؿاعمحرم بحؽؿ الربا: 

 .والصرف: بقع كؼد بـؼد

 ٚايسبا ْٛعإ:

 وربا كسقئة.ـ 2 فضؾربا ـ 1 

 :ؾٝشسّ زبا ايؿضٌ

يف كؾ مقزون ـ و2يف كؾ مؽقؾ بقع بجـسف مطعقما كان كالرب أو غقره كاألشـان ـ 1

 .بقع بجـسف مطعقما كان كالسؽر أو ال كالؽتان

 :ٚال زبا

الؿذهب  ػؾقس غقر ذهب وفضةـ ال3وال فقؿا ال يقزن طرفا لصـاطة ـ 2يف ماء ـ 1

وال يف مطعقم ـ 4ويجري فقفا ربا الـسقئة خالفا لإلقـاع  ال يجري فقفا ربا الػضؾ

 وال يقزن كبقض وجقز.ـ 5ال يؽال 
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 :ٜٚػرتط يف بٝع َهٌٝ أٚ َٛشٕٚ ظٓط٘ 

 .مـ الجاكبقـ بالؿجؾس والؼبضـ 3الحؾقل ـ و2التؿاثؾ ـ 1

 قاعد٠:

 وال يباع مؽقؾ بجـسف إال كقال فال يباع بجـسف وزكا ولق تؿرة بتؿرة.

 قاعد٠:

الشرطل ال  يباع مقزون بجـسف إال وزكا فال يصح كقال, ألن ما خقلػ معقاره وال

 .يتحؼؼ فقف التؿاثؾ

 قاعد٠:

 .كالعؾؿ بالتػاضؾ التؿاثؾالجفؾ ب

 قاعد٠:

 .ولق كقؾ الؿؽقؾ أو وزن الؿقزون فؽاكا سقاء صح
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 قاعد٠:

ما لؿ يعؾؿا تساويفؿا زون ببعض مـ جـسف جزافا بعض الؿؽقؾ والؿق وال يباع

 الؿعقار الشرطل, فؾق باطف صربة بلخرى وطؾؿا كقؾفؿا وتساويفؿا أو تبايعاهؿا يف

مثال بؿثؾ وكقؾتا فؽاكتا سقاء صح, وكذا زبرة حديد بلخرى مـ جـسفا, فنن 

كرب بشعقر وحديد بـحاس جازت الثالثة أي الؽقؾ مع اتحاد العؾة اختؾػ الجـس 

 بشرط التؼابض. والقزن والجزاف

 قاعد٠:

ما لف اسؿ خاص يشؿؾ أكقاطا فالجـس هق الشامؾ ألشقاء مختؾػة والجـس 

بلكقاطفا, والـقع هق الشامؾ ألشقاء مختؾػة بلشخاصفا, وقد يؽقن الـقع جـسا 

وبالعؽس, والؿراد هـا الجـس األخص والـقع األخص, وكؾ كقطقـ اجتؿعا يف 

 .اسؿ خاص ففق جـس وقد مثؾف بؼقلف: كرب وكحقه مـ شعقر وتؿر ومؾح

 قاعد٠:

وفروع األجـاس كاألدقة واألخباز واألدهان أجـاس ألن الػرع يتبع األصؾ, فؾؿا 

كاكت أصقل هذه أجـاسا وجب أن تؽقن هذه أجـاسا, فدققؼ الحـطة جـس, 
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والؾحؿ أجـاس باختالف أصقلف ألكف فرع  ودققؼ الذرة جـس, وكذا البقاقل, 

 أصقل هل أجـاس فؽان أجـاسا كاألخباز.

 قاعد٠:

ضلن والؿعز جـس واحد, ولحؿ البؼر والجقامقس جـس, ولحؿ اإلبؾ جـس وال

 .وهؽذا, وكذا الؾبـ أجـاس باختالف أصقلف

 قاعد٠:

مـ الحققان القاحد كارع والشحؿ والؽبد والؼؾب واأللقة والطحال والرئة واأل

 أجـاس ألهنا مختؾػة يف االسؿ والخؾؼة فقجقز بقع جـس مـفا بآخر متػاضال.

 قاعد٠:

ويصح بقع الؾحؿ بحققان مـ غقر جـسف   وال يصح بقع لحؿ بحققان مـ جـسفـ 1

 كؾحؿ ضلن ببؼرة: ألكف لقس أصؾف وال جـسف فجاز, كؿا لق بقع بغقر ملكقل.

كرب بدققؼف وال سقيؼف لتعذر التساوي ألن أجزاء الحب  وال يجقز بقع حبـ 2

بدققؼ أو سقيؼ مـ  تـتشر بالطحـ والـار قد أخذت مـ السقيؼ, وإن بقع الحب
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وال بقع كقئف بؿطبقخف كالحـطة بالفريسة  غقر جـسف صح لعدم اطتبار التساوي إذا

الـار تعؼد أجزاء الؿطبقخ فال يحصؾ التساوي, وال بقع  أو الخبز بالـشاء ألن

وطـب بعصقره, , وهق زيت السؿسؿ أصؾف بعصقره كزيتقن بزيت وسؿسؿ بشقرج

فقفا شعقر بخالصة ولبـ مشقب بخالص: الكتػاء وال بقع خالصف بؿشقبف كحـطة 

التساوي الؿشرتط إال أن يؽقن الخؾط يسقرا, وكذا بقع الؾبـ بالؽشؽ, وال بقع 

والسـبقسؽ بعضف ببعض, وال بقع كقع مـفا بـقع  الفريسة والحريرة والػالقذج 

 , و وال بقع رصبف بقابسف كبقع الرصباشرتكا يف الؿقاد واختؾػا يف االسؿ آخر

 .بالتؿر والعـب بالزبقب

 ايضٛز اجلا٥ص٠:

ويجقز بقع  دققؼ الربقي بدققؼف إذا استقيا يف الـعقمة ألهنؿا تساويا حال العؼد ـ 1

 .طؾك وجف ال يـػرد أحدهؿا بالـؼصان

و يجقز بقع مطبقخف بؿطبقخف كسؿـ بؼري بسؿـ بؼري مثال بؿثؾ, و يجقز ـ 2

نن كان أحدهؿا أكثر رصقبة مـ اآلخر لؿ بقع خبزه بخبزه إذا استقيا يف الـشاف ف

يحصؾ التساوي الؿشرتط, ويعترب التؿاثؾ يف الخبز بالقزن كالـشاف, ألكف يؼدر 

بف طادة وال يؿؽـ كقؾف لؽـ إن يبس ودق وصار فتقتا بقع بؿثؾف كقال, و يباع 
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طصقره بعصقره كؿاء طـب بؿاء طـب ورصبف برصبف كالرصب والعـب بؿثؾف  

 .لتساويفؿا

 ز٠ احملاق١ً:صٛ

وال يصح بقع الؿحاقؾة وهل بقع الحب الؿشتد يف سـبؾف بجـسف, ويصح بغقر 

 .جـسف

 صٛز٠ املصاب١ٓ:

بلن يبقعف  :وال بقع الؿزابـة, وهل بقع الرصب طؾك الـخؾ بالتؿر إال يف العرايا

 بستة شروط: خرصا بؿثؾ ما يمول إلقف إذا جػ كقال

فقؿا دون خؿسة أوسؼ ـ 3 لقف إذا جػ كقالبؿثؾ ما يمول إـ 2ـ أن يبقعف خرصا 1

بشرط الحؾقل والتؼابض قبؾ التػرق, فػل ـ 6وال ثؿـ معف ـ 5لؿحتاج لرصب ـ 4

 كخؾ بتخؾقة ويف تؿر بؽقؾ, وال يصح يف بؼقة الثؿار.
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  :َطأي١

وال يباع ربقي بجـسف مع أحد العقضقـ أو معفؿا مـ غقر جـسف كؿد طجقة 

فنن كان ما مع الربقي يسقرا ال  أو بؿد ودرهؿ, ودرهؿ بدرهؿقـ أو بؿدي طجقة

 يؼصد كخبز فقف مؾح بؿثؾف فقجقده كعدمف.

 َطأي١:

وال يباع تؿر بال كقى بتؿر فقف كقى الشتؿال أحدهؿا طؾك ما لقس مـ جـسف, 

 وكذا لق كزع الـقى ثؿ باع التؿر والـقى بتؿر وكقى. 

 بٝٛع صشٝح:

ويباع صقف بشاة ذات لبـ  ويباع لبــ 2 يباع الـقى بتؿر فقف كقىيصح أن وـ 1

ألن الـقى يف التؿر والؾبـ والصقف يف الشاة غقر مؼصقد كدار مؿقه  وصقف

سؼػفا بذهب صح, وكذا درهؿ فقف كحاس بؿثؾف أو بـحاس وكخؾة طؾقفا تؿر 

بؿثؾفا أو بتؿر, ويصح بقع كقطل جـس بـقطقف أو كقطف كحـطة حؿراء وسقداء 

 ين بنبراهقؿل وصقحاين.ببقضاء وتؿر معؼؾل وبر

طؾك طفد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و  ومرد أي مرجع الؽقؾ لعرف الؿديـة
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وما ال طرف لف  -مرجع القزن لعرف مؽة زمـ الـبل  

بالؿديـة ومؽة اطترب طرفف يف مقضعف ألن ما ال طرف لف يف الشرع يرجع فقف إلك 

اختؾػت البالد اطترب الغالب, فنن لؿ يؽـ رد إلك العرف كالؼبض والحرز, فنن 

 .أقرب ما يشبفف بالحجاز, وكؾ مائع مؽقؾ, ويجقز التعامؾ بؽقؾ لؿ يعفد

 املهٝالت:

ـ وسائر 4ـ وسائر الؿائعات 3ـ وما تجب فقف الزكاة مـ الثؿار 2ـ سائر الحبقب 1

 ـ والعسؾ.6ـ والؿؾح 5األدهان 

 انُسٍئخب فصم رث

 تلخقر, واصطالحا:الـسقئة لغة: ال

 : يف بٝع نٌ دٓطني ٚحيسّ زبا ايٓط١٦ٝ

لقس أحد الجـسقـ كؼدا , فنن ـ 2اتػؼا يف طؾة ربا الػضؾ وهل الؽقؾ والقزن ـ 1

كان أحدهؿا كؼدا كحديد بذهب أو فضة جاز الـساء وإال الكسد باب السؾؿ يف 

لؼبض, الؿقزوكات غالبا, إال صرف فؾقس كافؼة بـؼد فقشرتط فقف الحؾقل وا

واختاره تؼل الديـ  , وتبعف يف اإلقـاعيشرتط التؼابض واختار ابـ طؼقؾ وغقره: ال
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كالؿؽقؾقـ والؿقزوكقـ ولق مـ جـسقـ, فنذا بقع بر بشعقر أو حديد  وذكره رواية

 .بـحاس اطترب الحؾقل والتؼابض قبؾ التػرق

از التػرق وإن تػرقا قبؾ الؼبض بطؾ العؼد, وإن باع مؽقال بؿقزون أو طؽسف ج

قبؾ الؼبض وجاز الـساء ألهنؿا لؿ يجتؿعا يف أحد وصػل طؾة ربا الػضؾ أشبف 

,  الثقاب بالحققان, وما ال كقؾ فقف وال وزن كالثقاب والحققان يجقز فقف الـساء

  وإذا جاز يف الجـس القاحد فػل الجـسقـ أولك.

 بٝع ايدٜٔ بايدٜٔ، ٖٚٛ بٝع ايهاي٧ بايهاي٧:

وهق بقع ما يف الذمة بثؿـ , ديـ بالديـ حؽاه ابـ الؿـذر إجؿاطاوال يجقز بقع ال

 ممجؾ لؿـ هق طؾقف, وكذا بحال لؿ يؼبض قبؾ التػرق وجعؾف رأس مال سؾؿ.

 املٛشْٚات:  

ـ والؽتان والحرير والؼطـ والشعر 4ـ وشائر الؿعادن 3ـ والػضة 2ـ الذهب 1

 صػر والقرس.والرب والصقف والشحؿ والؾبـ والزبد والزطػران والع
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 فصم يف افرتاق ادلتصبرفني ثأثذآًَب لجم لجط انكم 

ومتك افرتق الؿتصارفان بلبداهنؿا كؿا تؼدم يف خقار الؿجؾس قبؾ قبض كؾ 

العقض الؿعؼقد طؾقف يف الجاكبقـ أو قبؾ قبض البعض مـف بطؾ العؼد فقؿا لؿ 

ضر صقل يؼبض سقاء كان الؽؾ أو البعض ألن الؼبض شرط لصحة العؼد, وال ي

 .الؿجؾس مع تالزمفؿا, ولق مشقا إلك مـزل أحدهؿا مصطحبقـ صح

وقبض القكقؾ قبؾ مػارقة مقكؾف الؿجؾس كؼبض مقكؾف, ولق مات أحدهؿا قبؾ 

 الؼبض فسد العؼد.

ٚايدزاِٖ ٚايدْاْري تتعني بايتعٝني يف ايعكد ألْٗا عٛض َػاز إيٝ٘ يف ايعكد ؾٛدب إٔ 

 :تتعني نطا٥س األعٛاض

وإن ـ 2 تبدل بؾ يؾزمف تسؾقؿفا إذا صقلب هبا لقققع العؼد طؾك طقـفافال ـ 1

وإن تؾػت قبؾ الؼبض ـ 3وجدها مغصقبة بطؾ العؼد كالؿبقع إذا ضفر مستحؼا 

 وإن وجدها معقبة مـ جـسفاـ 4إن لؿ تحتج لقزن أو طد ألهنا معقـة فؿـ مال بائع 

د يف الػضة كالقضقح يف الذهب والسقا كذهب بذهب فقجد الذهب معقب

ن لؿ تؽـ طؾك غقر ؾك مثؾقـ كدرهؿ فضة بؿثؾف وإأمسؽ بال أرش إن تعاقدا ط

يجقز أخذ يف الؿجؾس, وكذا األرش بشرط أن يؽقن أخذ األرش  فؾف أخذمثؾقـ 
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رد العؼد يجقز لف  , أوالعقضقـ جـسمـ غقر الؿجؾس إذا كان  بعداألرش 

وجد الدراهؿ كحاسا بطؾ  وإن وجدها معقبة مـ غقر جـسفا كؿا لقـ 5لؾعقب 

 العؼد: ألكف باطف غقر ما سؿك لف.

 ضابط:

ـ 2 لن يلخذ الؿسؾؿ زيادة مـ الحربلويحرم الربا بقـ الؿسؾؿ والحربل بـ 1

 .بقـ سقد ورققؼف: ويحرم الربا بقـ الؿسؾؿقـ مطؾؼا بدار إسالم أو حرب, إال

 :ٚإذا نإ ي٘ ع٢ً آخس دْاْري ؾكضاٙ دزاِٖ غ٦ٝا ؾػ٦ٝا

وإن لؿ يػعؾ ذلؽ ثؿ ـ 2 نن كان يعطقف كؾ درهؿ بحسابف مـ الديـار صحفـ 1

 .ـتحاسبا بعد فصارفف هبا ثؿ وقت الؿحاسبة لؿ يجز: ألكف بقع ديـ بدي

 ما لف طؾقف ثؿ صارفف بعقـ وذمة صح.طؿرو مـ زيد وإن قبض  

 ثبة ثٍغ األصٕل ٔانثًبر
  أزبع١:  ٍاألصٛ

  الثؿار.وـ 4 والشجرـ 3واألرض ـ 2الدور ـ 1
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 بٝع ايداز: 

أرضفا ـ 1: إذا باع دارا أو وهبفا أو رهـفا أو وقػفا أو أقر أو أوصك هبا شؿؾ العؼد

ـ 3وشؿؾ بـاءها ـ 2إذا كاكت األرض يصح بقعفا, فنن لؿ يجز كسقاد العراق فال, 

ـ 5و شؿؾ الباب الؿـصقب وحؾؼتف ـ 4 وسؼػفا ألهنؿا داخالن يف مسؿك الدار

والرحك الؿـصقبة ـ 8والخابقة الؿدفقكة ـ 7والرف الؿسؿر  ـ6 الؿسؿر والسؾؿ

وما فقفا مـ ـ 11وكذا الؿعدن الجامد ـ 9 ألكف متصؾ هبا لؿصؾحتفا أشبف الحقطان

 .شجر وطرش

 :دٕٚ 

ومـػصؾ ـ 3وحجر مدفقن ـ 2وهق الؿال الؿدفقن  ما هق مقدع فقفا مـ كـزـ 1

جار وماء كبع وحجر رحك مـفا كحبؾ ودلق وبؽرة وقػؾ وفرش ومػتاح ومعدن 

 .فققاين ألكف غقر متصؾ هبا, والؾػظ ال يتـاولف

  ولق كاكت الصقغة الؿتؾػظ هبا الطاحقكة أو الؿعصرة دخؾ الػققاين كالتحتاين.
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 بٝع األزض:

وإن باع أرضا أو وهبفا أو وقػفا أو رهـفا أو أقر أو أوصك هبا ولق لؿ يؼؾ 

 :بحؼققفا شؿؾ العؼد

ءها ألهنؿا مـ حؼققفا, وكذا  إن باع وكحقه بستاكا ألكف اسؿ وبـاـ 2غرسفا ـ 1

وإن كان فقفا زرع ال يحصد إال مرة كرب وشعقر ـ 3لألرض والشجر والحائط 

فؾبائع وكحقه مبؼك إلك أول وقت أخذه بال أجرة ما لؿ يشرتصف مشرت, وإن كان 

ذا كحق ورد الزرع يجز مرارا كرصبة وبؼقل أو يؾتؼط مرارا كؼثاء وباذكجان, وك

فلصقلف لؾؿشرتي ألهنا تراد لؾبؼاء كالشجرة, والجزة والؾؼطة الظاهرتان طـد البقع 

لؾبائع وكذا زهر تػتح ألكف كالثؿر الؿمبر وطؾك البائع قطعفا يف الحال, وإن 

اشرتط الؿشرتي ذلؽ صح الشرط وكان لف كالثؿر الؿمبر إذا اشرتصف مشرتي 

خقل ما لقس لف مـ زرع وثؿر كؿا لق جفؾ الشجر, ويثبت الخقار لؿشرت ضـ د

 وجقدهؿا, وال يشؿؾ بقع قرية مزارطفا بال كص أو قريـة.
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 فصم  

فالثؿر لبائع مبؼك إلك  ومـ باع أو وهب أو رهـ كخال تشؼؼ صؾعف ولق لؿ يمبر

والتلبقر: , وطـف التلبقر شرط كصره تؼل الديـ. الجذاذ إال أن يشرتصف مشرت وكحقه

كص طؾقف والحؽؿ مـقط بالتشؼؼ لؿالزمتف لف غالبا, وكذا لق التؾؼقح, وإكؿا 

صالح بالـخؾ أو جعؾف أجرة أو صداقا أو طقض خؾع بخالف وقػ ووصقة فنن 

الثؿرة تدخؾ فقفؿا أبرت أو لؿ تمبر كػسخ لعقب وكحقه, وكالـخؾ شجر العـب 

ه طؾك ثؿرتف فنذا بقع وكحق كجؿقز مـ كؾ شجر ال قشر والتقت والرمان وغقره

بعد ضفقر الثؿرة كاكت لؾبائع وكحقه, و كذا ما ضفر مـ كقره كالؿشؿش والتػاح 

جؿع كؿ, وهق الغالف, كالقرد والبـػسج والؼطـ الذي  وما خرج مـ أكؿامف

يحؿؾ يف كؾ سـة: ألن ذلؽ كؾف بؿثابة تشؼؼ الطؾع وما قبؾ التشؼؼ يف الطؾع 

األكؿام يف كحق القرد  والظفقر يف كحق العـب والتقت والؿشؿش والخروج مـ

والؼطـ والقرق فؾؿشرت وكحقه, وإن تشؼؼ أو ضفر بعض ثؿره ولق مـ كقع واحد 

ففق لبائع وغقره لؿشرت إال يف شجرة فالؽؾ لبائع وكحقه, ولؽؾ السؼل لؿصؾحة 

 ولق تضرر اآلخر.
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 فصم يف ثٍغ انثًبر

 

تباع رصبة وبؼؾ  وال وال يباع زرع قبؾ اشتداد حبف, وال يباع ثؿر قبؾ بدو صالحف

مـػردة طـ أصقلفا: ألن ما يف األرض  وال قثاء وكحقه كباذكجان دون األصؾ

مستقر مغقب وما يحدث مـف معدوم, فؾؿ يجز بقعف كالذي يحدث مـ الثؿرة, فنن 

بقعا لؿالؽ  بقع الثؿر قبؾ بدو صالحف بلصقلف أو الزرع األخضر بلرضف أو

البقع: ألن الثؿر إذا بقع مع الشجر,  أصؾفؿا أو بقع قثاء وكحقه مع أصؾف صح

الغرر, وإذا بقعا  والزرع إذا بقع مع األرض دخال تبعا يف البقع فؾؿ يضر احتؿال

لؿالؽ األصؾ فؼد حصؾ التسؾقؿ لؾؿشرتي طؾك الؽؿال, إال إذا باع الثؿرة قبؾ 

بدو صالحفا أو الزرع قبؾ اشتداد حبف, بشرط الؼطع يف الحال فقصح إن اكتػع 

: ألن الؿـع مـ البقع لخقف التؾػ وحدوث العاهة, وهذا ملمقن فقؿا يؼطع, هبؿا

أو إال إذا باع الرصبة والبؼقل جزة مقجقدة, فـ جزة فقصح ألكف معؾقم ال جفالة فقف 

وال غرر, أو إال إذا باع الؼثاء وكحقها لؼطة مقجقدة, فؾؼطة مقجقدة: لؿا تؼدم, 

ع والجذاذ لثؿر والؾؼاط لؼثاء وكحقها وما لؿ يخؾؼ لؿ يجز بقعف والحصاد لزر

 وطؾك الؿشرتي ألكف كؼؾ لؿؾؽف وتػريغ لؿؾؽ البائع طـف, ففق كـؼؾ الطعام.

 وإن باع: الثؿر قبؾ بدو صالحف, أو الزرع قبؾ اشتداد حبف أو الؼثاء وكحقه مطؾؼا
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 أو باطف ذلؽ بشرط البؼاء لؿ يصح البقع: مـ غقر ذكر قطع وال تبؼقة لؿ يصح البقع 

أو اشرتى ثؿرا لؿ يبد صالحف بشرط الؼطع وتركف حتك بدا صالحف, بطؾ البقع 

بزيادتف: لئال يجعؾ ذلؽ ذريعة إلك شراء الثؿرة قبؾ بدو صالحفا وتركفا حتك 

يبدو صالحفا, وكذا زرع أخضر بقع بشرط الؼطع, ثؿ ترك حتك اشتد حبف أو 

رة مـ قثاء وكحقها ثؿ اشرتى جزة ضاهرة مـ بؼؾ أو رصبة, أو اشرتى لؼطة ضاه

والؼثاء بغقر  تركفؿا فـؿتا بطؾ البقع: لئال يتخذ حقؾة طؾك بقع الرصبة وكحقها

شرط الؼطع, أو اشرتى ما بدا صالحف مـ ثؿر وحصؾ معف آخر واشتبفا بطؾ 

وغقره, والصحقح أن البقع صحقح, وإن طؾؿ قدر الثؿرة مف يف الؿؼـع البقع, قد

قل لؾؿشرتي وإال اصطؾحا, وال يبطؾ البقع: ألن الؿبقع البائع والبا تالحادثة دفع

اختؾط بغقره ولؿ يتعذر تسؾقؿف, والػرق بقـ هذه والتل قبؾفا اتخاذه حقؾة طؾك 

طرية وتؼدمت صقرهتا  شراء الثؿرة قبؾ بدو صالحفا كؿا تؼدم, أو اشرتى رصبا

جة إلك أكؾ يف الربا فرتكفا فلتؿرت صارت تؿرا بطؾ البقع: ألكف إكؿا جاز لؾحا

الرصب, فنذا أتؿر تبقـا طدم الحاجة, سقاء كاكت الرتك لعذر أو ال والؽؾ أي: 

 الثؿرة, وما حدث معفا طؾك ما سبؼ, لؾبائع لػساد البقع.

وإذا بدا أي: ضفر ما لف صالح يف الثؿرة واشتد الحب جاز بقعف أي: بقع ما ذكر مـ 
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ف بشرط التبؼقة أي: تبؼقة الثؿر الثؿرة والحب, مطؾؼا أي: مـ غقر شرط و جاز بقع

 .إلك الجذاذ والزرع إلك الحصاد: ألمـ العاهة ببدو الصالح

 :ٚيًُػرتٟ

 .ولف بقعف قبؾ جذهـ 3 ولف قطعف يف الحالـ 2تبؼقتف إلك الحصاد والجذاذ ـ 1

ويؾزم البائع سؼقف بسؼل الشجر الذي هق طؾقفا إن احتاج إلك السؼل, وكذا لق لؿ 

 يجب طؾقف تسؾقؿف تحتج إلقف: ألكف

وإن تضرر األصؾ بالسؼل, ويجرب إن أبك, بخالف ما إذا باع , كامال فؾزمف سؼقف

األصؾ وطؾقف ثؿر لؾبائع: فنكف ال يؾزم الؿشرتي سؼقفا: ألن البائع لؿ يؿؾؽفا مـ 

 جفتف.

وإن تؾػت ثؿرة بقعت بعد بدو صالحفا دون أصؾفا قبؾ أوان جذاذها بآفة 

ولق بعد الؼبض  آلدمل فقفا كالريح والحر والعطش رجع سؿاوية وهل ما ال صـع

التخؾقة يف ذلؽ لقست بؼبض تام, وإن كان التالػ يسقرا ال  طؾك البائع, وألن

الثؿر الؿبقع  آدمل ولق البائع خقر مشرت  يـضبط فات طؾك الؿشرتي, وإن أتؾػ

ك البقع بقـ الػسخ ومطالبة البائع بؿا دفع مـ الثؿـ واإلمضاء أي: البؼاء طؾ

 .ومطالبة الؿتؾػ بالبدل
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وصالح بعض ثؿرة الشجرة صالح لفا ولسائر الـقع الذي يف البستان ألن اطتبار  

 الصالح يف الجؿقع يشؼ.

ويف بؼقة  ويف العـب أن يتؿقه حؾقا وبدو الصالح يف ثؿر الـخؾ أن تحؿر أو تصػر

صالح يف كحق قثاء , وال الثؿرات كالتػاح والبطقخ أن يبدو فقف الـضج ويطقب أكؾف

 أن يمكؾ طادة ويف حب أن يشتد أو يبقض.

 فصم يف ثٍغ انؼجذ

 فنن كان قصد الؿشرتي ومـ باع طبدا أو أمة لف مال فؿالف لبائعف, إال أن يشرتصف

وسائر شروط البقع ألكف مبقع  الذي مع العبد اشرتط العؾؿ بالؿال الؿشرتي الؿال

يشرتط لف  وإال يؽـ قصده الؿال فالمؼصقد, أشبف ما لق ضؿ إلقف طقـا أخرى 

شروط البقع, وصح شرصف ولق كان مجفقال: ألكف دخؾ تبعا أشبف أساسات 

 .كان مثؾ الثؿـ أو فققف أو دوكف الحقطان, وسقاء

 .وإذا شرط مال العبد ثؿ رده بنقالة أو غقرها رده معف

ة, وال يتعؾؼ هبا وثقاب الجؿال التل طؾك العبد الؿبقع لؾبائع ألهنا زيادة طؾك العاد

 .لجريان العادة ببقعفا معف حاجة العبد, و ثقاب لبس العادة لؾؿشرتي
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 ويشؿؾ بقع دابة كػرس لجاما ومؼقدا وكعال.

 ثبة انسهى

لغة أهؾ الحجاز, والسؾػ لغة أهؾ العراق, وسؿل سؾؿا لتسؾقؿ رأس السؾؿ 

 .الؿال يف الؿجؾس وسؾػا لتؼديؿف

الذمة ممجؾ بلجؾ معؾقم بثؿـ مؼبقض شرطا طؼد طؾك مقصقف يف السؾؿ 

 .بؿجؾس العؼد

 .جائز باإلجؿاعحؽؿ السؾؿ: 

 أزنإ ايطًِ:

 ـ الصقغة.4ـ الؿسؾؿ فقف 3ـ الؿسؾؿ إلقف 2ـ الؿسؾؿ 1

 ثالث١:يطًِ أيؿاظ ا

 والسؾػ ألن حؼقؼة يفـ 3 ألكف حؼقؼة يف السؾؿ السؾؿـ 2البقع ألكف بقع حؼقؼة ـ 1

 السؾؿ.
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 ضبع١:ايطًِ غسٚط  

 ط وكص قدرها ثؿ األجؾ             وجقدها وذمة والؿال حؾضب

 الشرط األول:

التل يختؾػ الثؿـ باختالففا اختالفا كثقرا ضاهرا: ألن ما ال يؿؽـ  اكضباط صػاتف

ضبط صػاتف يختؾػ كثقرا, فقػضل إلك الؿـازطة والؿشاقة بؿؽقؾ أي: كؿؽقؾ 

قطـ وحرير وصقف  حبقب وثؿار وخؾ ودهـ ولبـ وكحقها, ومقزون مـ مـ

وكحاس وزئبؼ وشب وكربيت وشحؿ ولحؿ ينء ولق مع طظؿف إن طقـ مقضع 

الؿعدودة  قطعف, ومذروع مـ ثقاب وخققط, وأما الؿعدود الؿختؾػ كالػقاكف

كرمان, فال يصح السؾؿ فقف الختالفف بالصغر والؽرب, و كالبؼقل ألهنا تختؾػ وال 

تختؾػ وال يؿؽـ ذرطفا: الختالف يؿؽـ تؼديرها بالجزم, و كالجؾقد ألهنا 

األصراف, و كالرؤوس واألكارع: ألن أكثر ذلؽ العظام والؿشافر, وكاألواين 

الختالففا, و  الؿختؾػة الرؤوس واألوساط كالؼؿاقؿ واألسطال الضقؼة الرؤوس

كالجقاهر والؾملم والعؼقؼ وكحقه: ألهنا تختؾػ اختالفا متبايـا بالصغر والؽرب 

كلمة حامؾ: ألن  وزيادة الضقء والصػاء, و كالحامؾ مـ الحققانوحسـ التدوير 

الصػة ال تليت طؾك ذلؽ, والقلد مجفقل غقر محؼؼ, وكذا لق أسؾؿ يف أمة وولدها 
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لـدرة جؿعفؿا الصػة, وكؾ مغشقش ألن غشف يؿـع العؾؿ بالؼدر الؿؼصقد مـف, 

رها, ويصح فنن كاكت األثؿان خالصة صح السؾؿ فقفا, ويؽقن رأس الؿال غق

 السؾؿ يف فؾقس ويؽقن رأس الؿال طرضا. 

وما يجؿع أخالصا مؼصقدة غقر متؿقزة كالغالقة والـد والؿعاجقـ التل يتداوى 

 هبا, فال يصح السؾؿ فقف لعدم اكضباصف.

و يصح أيضا يف الثقاب الؿـسقجة مـ كقطقـ  ويصح السؾؿ يف الحققان ولق آدمقا

طفا مؿؽـ, وكذا كشاب وكبؾ مريشان كالؽتان والؼطـ وكحقهؿا: ألن ضب

وخػاف ورماح, و يصح أيضا فقف ما خؾطف غقر مؼصقد كالجبـ فقف الؿـػخة وخؾ 

 التؿر فقف الؿاء والسؽـجبقـ فقف الخؾ وكحقها كالشقرج والخبز والعجقـ.

 الشرط الثاين: 

وكؾ وصػ يختؾػ ـ 3كقطف ذكر والـقع: جـس الؿسؾؿ فقف وـ 2ذكر الجـس ـ 1

لثؿـ اختالفا ضاهرا كؾقكف وقدره وبؾده وحداثتف وقدمف وال يجب استؼصاء بسببف ا

 كؾ الصػات: ألكف قد يتعذر, وال ما ال يختؾػ بف الثؿـ: لعدم االحتقاج إلقف. 
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ألكف ال يـحصر, إذ ما مـ رديء أو  الؿتعاقديـ األردأ أو األجقد وال يصح شرط 

شرط جقد ورديء ويجزئ ما  جقد إال ويحتؿؾ وجقد أردأ أو أجقد مـف, بؾ يصح

 .صدق طؾقف أكف جقد أو رديء, فقـزل القصػ طؾك أقؾ درجة

 :ؾإٕ دا٤ املطًِ إيٝ٘

أو جاءه بلجقد مـ الؿسؾؿ فقف مـ كقطف ولق ـ 2بؿا شرط لؾؿسؾؿ لزمف أخذه ـ 1

ألكف جاءه بؿا تـاولف العؼد وزيادة  حؾقلف وال ضرر يف قبضف لزمف أخذه قبؾ محؾ

ـ 4 اءه بدون ما وصػ أو بغقر كقطف مـ جـسف فؾف أخذه, وال يؾزمفوإن جـ 3 تـػعف

 .وإن جاءه بجـس آخر لؿ يجز لف قبقلف

 وإن قبض الؿسؾؿ فقف فقجد بف طقبا فؾف رده وإمساكف مع األرش.

 الشرط الثالث: 

 معفقد فقؿا يقزن أو ذرع يعؾؿ معفقد فقؿا يؽال أو وزن ذكر قدر الؿسؾؿ فقف بؽقؾ

كف إذا كان مجفقال تعذر االستقػاء بف طـد التؾػ, فقػقت العؾؿ طـد العامة: أل

بالؿسؾؿ فقف, فنن شرصا مؽقاال غقر معؾقم بعقـف أو صـجة غقر معؾقمة بعقـفا لؿ 

كالرب  يصح, وإن كان معؾقما صح السؾؿ دون التعققـ, وإن أسؾؿ يف الؿؽقؾ
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كف قدره بغقر ما هق والشقرج وزكا أو يف الؿقزون كالحديد كقال لؿ يصح السؾؿ: أل

وطـف يصح واختاره الؿقفؼ مؼدر بف, فؾؿ يجز, كؿا لق أسؾؿ يف الؿذروع وزكا, 

 وال يصح يف فقاكف معدودة كرمان وسػرجؾ ولق وزكا.

, فقصبح بقع ألن الحؾقل يخرجف طـ اسؿف ومعـاه الشرط الرابع: ذكر أجؾ معؾقم

فال يصح السؾؿ إن أسؾؿ ويعترب أن يؽقن األجؾ لف وقع يف الثؿـ طادة كشفر 

وال إن أسؾؿ إلك أجؾ مجفقل إلك الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج: ألكف , حاال

وكحقه: ألكف ال  وال يصح السؾؿ إلك أجؾ قريب كققم يختؾػ فؾؿ يؽـ معؾقما,

وقع لف يف الثؿـ إال أن يسؾؿ يف شلء يلخذه مـف كؾ يقم أجزاء معؾقمة كخبز 

السؾؿ فقف: إذ الحاجة داطقة إلك ذلؽ, فنن قبض ولحؿ وكحقهؿا مـ كؾ ما يصح 

البعض وتعذر الباقل رجع بؼسطف مـ الثؿـ, وال يجعؾ الباقل فضال طؾك 

 الؿؼبقض لتؿاثؾ أجزائف, بؾ يؼسط الثؿـ طؾقفؿا بالسقية.

 الشرط الخامس: 

وقت حؾقلف لقجقب تسؾقؿف إذا, فنن كان ال  أن يقجد الؿسؾؿ فقف غالبا يف محؾف

أو يقجد كادرا كالسؾؿ يف العـب والرصب إلك الشتاء لؿ يصح, و يعترب  يقجد فقف

أيضا وجقد الؿسؾؿ فقف يف مؽان القفاء غالبا, فال يصح أن أسؾؿ يف ثؿرة بستان 
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صغقر معقـ أو قرية صغقرة, أو يف كتاج مـ فحؾ بـل فالن أو غـؿف, أو مثؾ هذا  
جقد الؿسؾؿ فقف وقت العؼد ألكف الثقب: ألكف ال يممـ تؾػف واكؼطاطف, وال يعترب و

لقس وقت وجقب التسؾقؿ, فنن أسؾؿ إلك محؾ يقجد فقف غالبا, فتعذر الؿسؾؿ 

فقف بلن لؿ تحؿؾ الثؿار تؾؽ السـة أو تعذر بعضف فؾرب السؾؿ الصرب إلك أن 

يقجد فقطالب بف أو فسخ العؼد يف الؽؾ إن تعذر الؽؾ, أو يف البعض الؿتعذر, 

قد أو طقض الثؿـ التالػ: ألن العؼد إذا زال وجب رد ويلخذ الثؿـ الؿقج

الثؿـ, ويجب رد طقـف إن كان باققا أو طقضف إن كان تالػا, أي: مثؾف إن كان مثؾقا, 

 أو ققؿتف إن كان متؼقما, هذا إن فسخ يف الؽؾ, فنن فسخ يف البعض فبؼسطف.

 الشرط السادس: 

ؾؿ )معؾقما قدره ووصػف( ويشرتط أن يؽقن رأس مال الس أن يؼبض الثؿـ تاما

 كالؿسؾؿ فقف, فال يصح بصربة ال يعؾؿان قدرها وال بجقهر وكحقه مؿا ال يـضبط

بالصػة, ويؽقن الؼبض قبؾ التػرق مـ الؿجؾس وكؾ مالقـ حرم الـساء فقفؿا ال 

يجقز إسالم أحدهؿا يف اآلخر: ألن السؾؿ مـ شرصف التلجقؾ, وإن قبض البعض 

افرتقا قبؾ قبض الباقل بطؾ فقؿا طدا الؿؼبقض, وصح  مـ الثؿـ يف الؿجؾس ثؿ

يف الؿؼبقض ولق جعؾ ديـا سؾؿا لؿ يصح وأماكة أو طقـا مغصقبة أو طارية يصح: 

ألكف يف معـك الؼبض, وإن أسؾؿ ثؿـا واحدا يف جـس كرب إلك أجؾقـ كرجب 



 

 

76 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

وشعبان مثال أو طؽسف بلن أسؾؿ يف جـسقـ كرب وشعقر إلك أجؾ كرجب مثال 

يف الؿسللة الثاكقة بلن يؼقل: أسؾؿتؽ  السؾؿ إن بقـ قدر كؾ جـس وثؿـف صح

ديـاريـ, أحدهؿا يف أردب قؿح صػتف كذا وأجؾف كذا, والثاين يف أردبقـ شعقرا 

صػتف كذا واألجؾ كذا. وصح أيضا إن بقـ قسط كؾ أجؾ يف الؿسللة األولك بلن 

واآلخر يف أردب  يؼقل: أسؾؿتؽ ديـاريـ أحدهؿا يف أردب قؿح إلك رجب,

وربع مثال إلك شعبان, فنن لؿ يبقـ ما ذكر فقفؿا لؿ يصح: ألن مؼابؾ كؾ مـ 

 الجـسقـ أو األجؾقـ مجفقل.

 الشرط السابع: 

أن يسؾؿ يف الذمة, فال يصح السؾؿ يف طقـ كدار وشجرة: ألهنا ربؿا تؾػت قبؾ 

 أوان تسؾقؿفا.

ضع العؼد ألن العؼد يؼتضل و ال يشرتط ذكر مؽان القفاء, بؾ يجب القفاء مق

التسؾقؿ يف مؽاكف, ولف أخذه يف غقره إن رضقا. ولق قال: خذه وأجرة حؿؾف إلك 

القفاء يف غقر مؽان العؼد: ألكف بقع, فصح  مقضع القفاء, لؿ يجز ويصح شرط

شرط اإليػاء يف غقر مؽاكف كبققع األطقان, وإن شرصا القفاء يف مقضع العؼد كان 

مؽان القفاء لزوما وإال فسد السؾؿ:  لسؾؿ بربية أو بحر شرصاهتلكقدا وإن طؼد ا
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لتعذر القفاء مقضع العؼد, ولقس بعض األماكـ سقاه أولك مـ بعض, فاشرتط  

وال يصح بقع  تعققـف بالؼقل كالؽقؾ, ويؼبؾ ققل الؿسؾؿ إلقف يف تعققـف مع يؿقـف,

تف لغقر مـ هق طؾقف: وال يصح أيضا هب الؿسؾؿ فقف لؿـ هق طؾقف أو غقره قبؾ قبضف

لعدم الؼدرة طؾك تسؾقؿف وال الحقالة بف ألهنا ال تصح إال طؾك ديـ مستؼر, 

والسؾؿ طرضة لؾػسخ, وال الحقالة طؾك الؿسؾؿ فقف أو رأس مالف بعد فسخ, وال 

فقؿا ذكر إذا كان الؿسؾؿ فقف مقجقدا أو معدوما, والعقض  أخذ طقضف  وسقاء

 كثر, وتصح اإلقالة يف السؾؿ.مثؾف يف الؼقؿة أو أقؾ أو أ

وال يصح أخذ الرهـ والؽػقؾ بديـ السؾؿ, رويت كراهقتف طـ طؾل وابـ طباس 

وابـ طؿر, إذ وضع الرهـ لالستقػاء مـ ثؿـف طـد تعذر االستقػاء مـ الغريؿ, وال 

يؿؽـ استقػاء الؿسؾؿ فقف مـ طقـ الرهـ وال مـ ذمة الضامـ حذرا مـ أن يصرفف 

ح بقع ديـ مستؼر كؼرض أو ثؿـ مبقع لؿـ هق طؾقف, بشرط قبض ويص إلك غقره,

طقضف يف الؿجؾس, وتصح هبة كؾ ديـ لؿـ هق طؾقف, وال يجقز لغقره, وتصح 

 استـابة مـ طؾقف الحؼ لؾؿستحؼ.
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 ثبة انمرض

, والبدل: هق مثؾ مثؾل لغة: الؼطع, واصطالحا: دفع مال لؿـ يـتػع بف ويرد بدلف

 وققؿة متؼقم. 

 جائز باإلجؿاع.رض: حؽؿ الؼ

 ., وهق مباح لؾؿؼرتض ولقس مـ الؿسللة الؿؽروهة وهق مـدوب

 أزنإ ايكسض:

 الؼرض.ـ 3ـ  الؿؼرتض 1ـ الؿؼرض 1

إال , مؽقال كان أو مقزوكا أو غقرهؿا فوما يصح بقعف مـ كؼد أو طرض صح قرض

ضل إلك ويػـ 3 وال هق مـ الؿرافؼـ 2لؿ يـؼؾ ـ 1: بـل آدم فال يصح قرضفؿ: ألكف

  أن يؼرتض جارية يطلها ثؿ يردها.

 :ٜٚػرتط

 .وأن يؽقن الؿؼرض مؿـ يصح تربطفـ 3 ووصػفـ 2معرفة قدر الؼرض ـ 1

 .وبؾػظ السؾػ وكؾ ما أدى معـاهؿا الؼرض ويصح بؾػظ
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 وال قريـة طؾك رد بدل, ففبة. وإن قال: مؾؽتؽ  

ء بف مـ مؼرضف فال بالؼبقل, ولف الشراالعؼد ويؿؾؽ الؼرض بؼبضف كالفبة, ويتؿ 

 يؾزم رد طقـف لؾزومف بالؼبض بؾ يثبت بدلف يف ذمة الؿؼرتض حاال ولق أجؾف

 الؿؼرض: ألكف طؼد مـع فقف مـ التػاضؾ, فؿـع األجؾ فقف كالصرف, قال اإلمام

الؼرض بعقـف لزم  : الؼرض حال ويـبغل أن يػل بقطده فنن رده الؿؼرتض ردأحؿد

ألكف رده طؾك صػة حؼف, سقاء تغقر سعره أو ال الؿؼرض قبقلف إن كان مثؾقا: 

حقث لؿ يتعقب, وإن كان متؼقما لؿ يؾزم الؿؼرض قبقلف, ولف الطؾب بالؼقؿة, 

وإن كاكت الدراهؿ التل وقع الؼرض طؾقفا مؽسرة أو كان الؼرض فؾقسا فؿـع 

السؾطان الؿعامؾة بالدراهؿ الؿؽسرة أو الػؾقس فؾؾؿؼرض الؼقؿة وقت الؼرض 

العقب, فال يؾزمف قبقلفا, وسقاء كاكت باققة أو استفؾؽفا, وتؽقن الؼقؿة مـ ألكف ك

غقر جـس الدراهؿ, وكذلؽ الؿغشقشة إذا حرمفا السؾطان, ويرد الؿؼرتض مثؾ 

ما اقرتضف يف الؿثؾقات ألن الؿثؾ أقرب شبفا مـ الؼقؿة, فقجب رد مثؾ فؾقس 

ؿتؼقمات, وتؽقن الؼقؿة غؾت أو رخصت أو كسدت و يرد الؼقؿة يف غقرها مـ ال

الؿثؾ  يف جقهر وكحقه يقم قبضف وفقؿا يصح سؾؿ فقف يقم قرضف, فنن تعذر

 فالؼقؿة وقت إطقازه: ألهنا حقـئذ تثبت يف الذمة.
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ويحرم اشرتاط كؾ شرط جر كػعا كلن يسؽـف داره أو يؼضقف خقرا مـف: ألكف طؼد 

 .إرفاق وقربة, فنذا شرط فقف الزيادة أخرجف طـ مقضقطف

وإن بدأ بؿا فقف كػع كسؽـك داره بال شرط وال مقاصلة بعد القفاء جاز ال قبؾف, أو 

أو أططاه هدية بعد القفاء جاز ألكف لؿ يجعؾ , بال شرط جاز ال أكثر أططاه أجقد

 .تؾؽ الزيادة طقضا يف الؼرض وال وسقؾة إلقف

 :سض مل جيص إالٚإٕ تربع املكرتض ملكسض٘ قبٌ ٚؾا٥٘ بػ٤ٞ مل ػس عادت٘ ب٘ قبٌ ايك

احتسابف  أو أن يـقي الؿؼرضـ 2مؽافلتف طؾك ذلؽ الشلء  أن يـقي الؿؼرضـ 1 

 .مـ ديـف فقجقز لف قبقل

األثؿان: ألكف أمؽـف قضاء الحؼ ف مثؾ وإن أقرضف أثؿاكا فطالبف هبا ببؾد آخر لزم

مـ غقر ضرر فؾزمف, وألن الؼقؿة ال تختؾػ فاكتػك الضرر, وتجب فقؿا لحؿؾف 

ة ققؿتف ببؾد الؼرض: ألكف الؿؽان الذي يجب التسؾقؿ فقف, وال يؾزمف الؿثؾ يف ممك

البؾد اآلخر: ألكف ال يؾزمف حؿؾف إلقف إن لؿ تؽـ ققؿتف ببؾد الؼرض أكؼص صقابف 

 .ببؾد الؼرض أكثر, لزم مثؾ الؿثؾل: لعدم الضرر إذا ؼقؿةأكثر, فنن كاكت ال
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خر إال فقؿا ال ممكة لحؿؾف مع أمـ رب الديـ طؾك أخذ قرضف ببؾد آ وال يجرب 

البؾد والطريؼ, وإذا قال: اقرتض لل مائة ولؽ طشرة صح: ألهنا يف مؼابؾة ما بذلف 

 مـ جاهف, ولق قال: اضؿـل فقفا ولؽ ذلؽ, لؿ يجز.

 ثبة انرٍْ

 لغة: الثبقت والدوام, يؼال: ماء راهـ, أي: راكد, وكعؿة راهـة, أي: دائؿة.الرهـ 

 .يـ بعقـ يؿؽـ استقػاؤه مـفا أو مـ ثؿـفاوشرطا: تقثؼة د

 .جائز باإلجؿاعحؽؿ الرهـ: 

  وال يصح بدون إيجاب وقبقل أو ما يدل طؾقفؿا

 غسٚط ايسٖٔ:

ـ أن 3وكقن راهـ جائز التصرف ـ 2 وجـسف وصػتفـ 3ويعترب معرفة قدره ـ 1

 مالؽا لؾؿرهقن أو ملذوكا لف فقف.يؽقن 

 

ا ألن الؼصد مـف االستقثاق بالديـ: لقتقصؾ ويصح الرهـ يف كؾ طقـ يجقز بقعف
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إلك استقػائف مـ ثؿـ الرهـ طـد تعذره مـ الراهـ, وهذا متحؼؼ يف كؾ طقـ 

يجقز بقعفا حتك الؿؽاتب ألكف ال يجقز بقعف, ويؿؽـ مـ الؽسب, وما يمديف مـ 

الـجقم رهـ معف, وإن طجز ثبت الرهـ فقف ويف كسبف, وإن طتؼ بؼل ما أداه رهـا, 

 يصح شرط مـعف مـ التصرف والؿعؾؼ طتؼف بصػة إن كاكت تقجد قبؾ حؾقل وال

 الديـ لؿ يصح رهـف, وإال صح. 

ويصح الرهـ مع الحؼ بلن يؼقل: بعتؽ هذا بعشرة إلك شفر ترهــل هبا طبدك 

و يصح بعد  .هذا, فقؼقل: اشرتيت مـؽ ورهـتف: ألن الحاجة داطقة لجقازه إذا

 .الحؼ باإلجؿاع

 .قبؾف: ألكف وثقؼة بحؼ, فؾؿ يجز قبؾ ثبقتف: وألكف تابع لؾحؼ فال يسبؼفوال يجقز 

حتك طؾك طقـ مضؿقكة كعارية  ك ديـ ثابتويعترب أن يؽقن بديـ ثابت أو مآلف إل

طؾك طاقؾة قبؾ  ومؼبقض بعؼد فاسد, وتؼع إجارة يف ذمة ال طؾك ديـ كتابة أو دية

 كػع كحق دار معقـة.الحؾقل, وال بعفدة مبقع وثؿـ وأجرة معقـقـ و

الرهـ بالؼبض يف حؼ الراهـ فؼط ألن الحظ فقف لغقره, فؾزم مـ جفتف  ويؾزم

 .كالضؿان يف حؼ الضامـ
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ألكف يجقز بقعف يف محؾ الحؼ, ثؿ إن رضل الشريؽ  ويصح رهـ الؿشاع 

والؿرهتـ بؽقكف يف يد أحدهؿا أو غقرهؿا, جاز, وإن اختؾػا جعؾف حاكؿ بقد أمقـ 

 جرة. أماكة أو بل

ويجقز رهـ الؿبقع قبؾ قبضف غقر الؿؽقؾ والؿقزون والؿذروع والؿعدود طؾك 

طـد بائعف وغقره: ألكف يصح بقعف بخالف الؿؽقؾ وكحقه: ألكف ال يصح  ثؿـف وغقره

 رهـف.ال يصح بقعف قبؾ قبضف, فؽذلؽ 

وما ال يجقز بقعف كالققػ وأم القلد ال يصح رهـف لعدم حصقل مؼصقد الرهـ 

 الثؿرة والزرع األخضر قبؾ بدو صالحفؿا بدون شرط الؼطع فقصح مـف إال

رهـفؿا مع أكف ال يصح بقعفؿا بدوكف: ألن الـفل طـ البقع لعدم األمـ مـ العاهة: 

ولفذا أمر بقضع الجقائح, وبتؼدير تؾػفا ال يػقت حؼ الؿرهتـ مـ الديـ لتعؾؼف 

يباطان ويختص الؿرهتـ بذمة الراهـ, ويصح رهـ الجارية دون ولدها وطؽسف, و

 .بؿا قابؾ الرهـ مـ الثؿـ

وال فرق بقـ الؿؽقؾ  وال يؾزم الرهـ يف حؼ الراهـ إال بالؼبض كؼبض الؿبقع

وغقره, وسقاء كان الؼبض مـ الؿرهتـ أو مـ اتػؼا طؾقف, والرهـ قبؾ الؼبض 
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صحقح ولقس بالزم, فؾؾراهـ فسخف والتصرف فقف, فنن تصرف فقف بـحق بقع أو 

 بطؾ, وبـحق إجارة أو تدبقر ال يبطؾ: ألكف ال يؿـع مـ البقع. طتؼ

الؼبض شرط يف الؾزوم كاالبتداء, فنن أخرجف الؿرهتـ إلك الراهـ  واستدامت

باختقاره ولق كان كقابة طـف زال لزومف لزوال استدامة الؼبض, وبؼل العؼد كلكف لؿ 

ف فؾزومف باق, فنن رد يقجد فقف قبض, ولق آجره أو أطاره لؿرهتـ أو غقره بنذك

الراهـ الرهـ إلك الؿرهتـ طاد لزومف إلقف ألكف أقبضف باختقاره, فؾزم كاالبتداء, 

وال يحتاج إلك تجديد طؼد لبؼائف, ولق استعار شقئا لقرهـف جاز, ولربف الرجقع 

قبؾ إقباضف ال بعده, لؽـ لف مطالبة الراهـ بػؽاكف مطؾؼا, ومتك حؾ الحؼ ولؿ 

 .بقعف واستقػاء ديـف مـف, ويرجع الؿعقر بؼقؿتف أو مثؾف يؼضف فؾؾؿرهتـ

 وإن تؾػ ضؿـف الراهـ, وهق الؿستعقر ولق لؿ يػرط الؿرهتـ.

وال يـػذ تصرف واحد مـ الراهـ والؿرهتـ يف الرهـ الؿؼبقض بغقر إذن اآلخر 

ألكف يػقت طؾك اآلخر حؼف, فنن لؿ يتػؼا طؾك الؿـافع لؿ يجز االكتػاع وكاكت 

 ., وإن اتػؼا طؾك اإلجارة أو اإلطارة جازمعطؾة

وال يؿـع الؿرهتـ الراهـ مـ سؼل شجر وتؾؼقح ومداواة وفصد وإكزاء فحؾ طؾك 

 .مرهقكف
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مـ قطع سؾعة خطرة إال طتؼ الراهـ الؿرهقن فنكف يصح الؿرهتـ الراهـ يؿـع و 

مع اإلثؿ ألكف مبـل طؾك السراية والتغؾقب, وتمخذ ققؿتف حال اإلطتاق مـ 

الراهـ: ألكف أبطؾ حؼ الؿرهتـ مـ القثقؼة, وتؽقن رهـا مؽاكف ألهنا بدل طـف, 

 وكذا لق قتؾف أو أحبؾ األمة بال إذن الؿرهتـ, أو أقر بالعتؼ وكذبف.

وكؿاء الرهـ الؿتصؾ والؿـػصؾ كالسؿـ, وتعؾؿ الصـعة, والقلد, والثؿرة, 

رهـا معف, ويباع معف والصقف, وكسبف وأرش الجـاية طؾقف مؾحؼ بالرهـ, فقؽقن 

 بقع.  لقفاء الديـ إذا

وطؾك الراهـ أيضا كػـف وممكة تجفقزه بالؿعروف: ألن  الرهـ طؾك الراهـة وممك

 .ذلؽ تابع لؿمكتف, وطؾقف أيضا أجرة مخزكف إن كان مخزوكا وأجرة حػظف

 أماكة يف يد الؿرهتـ, ولق قبؾ طؼد الرهـ كبعد القفاء. الرهـ و

: ألكف أماكة يف  غقر تعد وال تػريط مـ الؿرهتـ فال شلء طؾقفمـ الرهـ وإن تؾػ 

 يده كالقديعة, فنن تعدى أو فرط ضؿـ.

الرهـ شلء مـ ديـف ألكف كان ثابتا يف ذمة الراهـ قبؾ التؾػ, ولؿ  وال يسؼط هبالك

 يقجد ما يسؼطف, فبؼل بحالف, وكؿا لق دفع إلقف طبدا لقبقعف ويستقيف حؼف مـ ثؿـف. 
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الرهـ فباققف رهـ بجؿقع الديـ ألن الديـ كؾف متعؾؼ بجؿقع  بعضوإن تؾػ 

 أجزاء الرهـ. 

وال يـػؽ بعضف مع بؼاء بعض الديـ, سقاء كان مؿا تؿؽـ قسؿتف أو ال, ويؼبؾ 

ققل الؿرهتـ يف التؾػ, وإذا ادطاه بحادث ضاهر كؾػ ببقـة بالحادث, وقبؾ ققلف 

 .بقؿـفيف التؾػ وطدم التػريط 

يف الرهـ بلن رهـف طبدا بؿائة ثؿ رهـف طؾقفا ثقبا: ألكف زيادة  دة وتجقز الزيا

استقثاق دون الزيادة يف ديـف فنذا رهـف طبدا بؿائة لؿ يصح جعؾف رهـا بخؿسقـ مع 

الؿائة ولق كان يساوي ذلؽ: ألن الرهـ أشغؾ بالؿائة األولك والؿشغقل ال 

 يشغؾ.

قىف أحدهؿا اكػؽ يف كصقبف: ألن وإن رهـ واحد طـد اثـقـ شقئا طؾك ديـ لفؿا ف

طؼد القاحد مع اثـقـ بؿـزلة طؼديـ, فؽلكف رهـ كؾ واحد مـفؿا الـصػ مـػردا, 

ثؿ إن صؾب الؿؼاسؿة أجقب إلقفا إن كان الرهـ مؽقال أو مقزوكا, أو رهـاه شقئا 

فاستقىف مـ أحدهؿا اكػؽ يف كصقبف ألن الرهـ متعدد, فؾق رهـ اثـان طبدا لفؿا 

 .قـ بللػ ففذه أربعة طؼقد, ويصقر كؾ ربع مـف رهـا بؿائتقـ وخؿسقـطـد اثـ
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ومتك قضك بعض ديـف أو أبرئ مـف وببعضف رهـ أو كػقؾ فعؿا كقاه, فنن أصؾؼ  

 صرفف إلك أيفؿا شاء. 

 ٌكٌٕ انرٍْػُذ يٍ  فصم ٌكٌٕ

ويؽقن الرهـ طـد مـ اتػؼا طؾقف, فنذا اتػؼا أن يؽقن تحت يد جائز التصرف 

م قبضف مؼام قبض الؿرهتـ, وال يجقز تحت يد صبل أو طبد بغقر إذن صح, وقا

سقده, أو مؽاتب بغقر جعؾ إال بنذن سقده, وإن شرط جعؾف بقد اثـقـ لؿ يـػرد 

أحدهؿا بحػظف, ولقس لؾراهـ وال لؾؿرهتـ إذا لؿ يتػؼا, وال لؾحاكؿ كؼؾف طـ يد 

 أحدهؿا. العدل إال أن يتغقر حالف, ولؾقكقؾ رده طؾقفؿا ال طؾك

 وإن أذكا لف يف  بقع الرهـ لؿ يبع إال بـؼد البؾد : ألن الحظ فقف لرواجف, فنن تعدد

باع بجـس الديـ, فنن طدم فبؿا ضـف أصؾح, فنن تساوت طقـف حاكؿ,  كؼد البؾد

وإن طقـا كؼدا تعقـ ولؿ تجز مخالػتفؿا, فنن اختؾػا لؿ يؼبؾ ققل واحد مـفؿا, 

ببقعف بـؼد البؾد, سقاء كان مـ جـس الحؼ أو لؿ يؽـ,  ويرفع األمر لؾحاكؿ ويلمر

 وافؼ ققل أحدهؿا أو ال.

وإن باع بنذهنؿا وقبض الثؿـ فتؾػ يف يده مـ غقر تػريط فؿـ ضؿان الراهـ : 

 ألن الثؿـ يف يد العدل أماكة, ففق كالقكقؾ. 
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هتـ وإن ادطك العدل دفع الثؿـ إلك الؿرهتـ فلكؽره وال بقـة لؾعدل بدفعف لؾؿر

ولؿ يؽـ الدفع بحضقر الراهـ ضؿـ العدل: ألكف فرط حقث لؿ يشفد, وألكف 

إكؿا أذن لف يف قضاء مربئ ولؿ يحصؾ, فقرجع الؿرهتـ طؾك راهـف, ثؿ هق طؾك 

العدل, وإن كان الؼضاء ببقـة لؿ يضؿـ: لعدم تػريطف سقاء كاكت البقـة قائؿة أو 

يعد مػرصا كقكقؾ يف قضاء الديـ, معدومة, كؿا لق كان بحضرة الراهـ: ألكف لؿ 

 فحؽؿف حؽؿ العدل فقؿا تؼدم: ألكف يف معـاه.

وإن شرط أن ال يبقعف الؿرهتـ إذا حؾ الديـ فػاسد: ألكف شرط يـايف مؼتضك 

العؼد, كشرصف أن ال يستقيف الديـ مـ ثؿـف أو ال يباع ما خقػ تؾػف, أو شرط إن 

يصح الشرط وحده,  ـ بديـف لؿبحؼف يف وقت كذا, وإال فالرهـ لؾؿرهت جاءه

 ويصح الرهـ: لؾخرب. 

  :اخلالف بني ايسأٖ ٚاملستٗٔ

ويؼبؾ ققل راهـ يف قدر الديـ بلن قال الؿرهتـ: هق رهـ بللػ, وقال الراهـ: ـ 1

 بؾ بؿائة فؼط. 

ويؼبؾ ققلف أيضا يف قدر الرهـ , فنذا قال الؿرهتـ: رهـتـل هذا العبد واألمة, ـ 2

 ؾ العبد وحده, فؼقلف: ألكف مـؽر. وقال الراهـ: ب
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و يؼبؾ ققلف يف رده بلن قال الؿرهتـ: رددتف إلقؽ, وأكؽر الراهـ, فؼقلف: ألن ـ 3 

 األصؾ معف, والؿرهتـ قبض العقـ لؿـػعتف, فؾؿ يؼبؾ ققلف يف الرد كالؿستلجر. 

ويؼبؾ ققلف يف كقكف طصقرا ال خؿرا يف طؼد شرط فقف بلن قال: بعتؽ كذا بؽذا ـ 4

طؾك أن ترهــل هذا العصقر, وقبؾ طؾك ذلؽ وأقبضف لف, ثؿ قال الؿرهتـ: كان 

خؿرا فؾل فسخ البقع, وقال الراهـ: بؾ كان طصقرا فال فسخ, فؼقلف: ألن األصؾ 

 السالمة.

قبؾ طؾك كػسف دون الؿرهتـ, فقؾزمف رده  وإن أقر الراهـ أن الرهـ مؾؽ غقره

الرهـ جـك قبؾ إقرار الراهـ طؾك كػسف ال لؾؿؼر لف إذا اكػؽ الرهـ, أو أقر أن 

طؾك الؿرهتـ إن كذبف: ألكف متفؿ يف حؼف, وققل الغقر طؾك غقره غقر مؼبقل, 

وحؽؿ بنقراره بعد فؽ الرهـ بقفاء الديـ أو اإلبراء مـف إال أن يصدقف الؿرهتـ 

 فقبطؾ الرهـ: لقجقد الؿؼتضك السالؿ طـ الؿعارض ويسؾؿ لؾؿؼر لف بف.

 لديـ لزم الراهـ اإليػاء كالديـ الذي ال رهـ بف.ومتك حؾ ا

وإن امتـع مـ وفائف فنن كان الراهـ أذن لؾؿرهتـ أو العدل الذي تحت يده الرهـ 

يف بقعف باطف ألكف ملذون لف فقف, فال يحتاج لتجديد إذن مـ الراهـ, وإن كان البائع 

 .البقعاطترب إذن الؿرهتـ أيضا, ووفاء الديـ ألكف الؿؼصقد ب العدل



 

 

91 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

يلذن  ن لؿ وإن فضؾ طـ ثؿـف شلء فؾؿالؽف, وإن بؼل مـف شلء, فعؾك الراهـ وإ

يف البقع ولؿ يقف أجربه الحاكؿ طؾك وفائف أو بقع الرهـ : ألن هذا شلن الحاكؿ, 

لصر طؾك االمتـاع, أو كان ف ره حتك يػعؾ, فنن لؿ يػعؾزفنن امتـع حبسف أو ط

يـف ألكف حؼ تعقـ طؾقف, فؼام الحاكؿ مؼامف فقف, غائبا أو تغقب باطف الحاكؿ ووىف د

 ولقس لؾؿرهتـ بقعف إال بنذن ربف أو الحاكؿ.

 فصم اَتفبع ادلرتٍٓ ثبنؼني ادلرَْٕخ
 :يًُستٜٗٔباح ٚ

وأن يحؾب ما يحؾب بؼدر ـ 2 مـ الرهـ ما يركب بال إذن راهـ أن يركبـ 1

 بؼدر كػؼتفا بال إذن راهـتسرتضع األمة أن وـ 3 كػؼتف متحريا لؾعدل بال إذن راهـ

 , وما طدا ذلؽ مـ الرهـ ال يـتػع بف إال بنذن مالؽف.

 اإلْؿام ع٢ً ايسٖٔ:

الحققان الرهـ بغقر إذن الراهـ مع إمؽان استئذاكف لؿ يرجع  وإن أكػؼ طؾكـ 1

طؾك الراهـ ولق كقى الرجقع: ألكف متربع أو مػرط حقث لؿ يستلذن الؿالؽ مع 

 .قدرتف طؾقف
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استئذاكف وأكػؼ بـقة  تعذروالحققان الرهـ بغقر إذن الراهـ  أكػؼ طؾكوإن ـ 2 

 .الحتقاجف لحراسة حؼف الرجقع رجع طؾك الراهـ ولق لؿ يستلذن الحاكؿ

 احلهِ يف:ٚنرا 

فؾف الرجقع إذا أكػؼ طؾك ذلؽ  ودواب مستلجرة هرب رهباـ 3وطارية ـ 2وديعة ـ 1

 .الؿثؾ ةمؿا أكػؼ أو كػؼبـقة الرجقع طـد تعذر إذن مالؽفا باألقؾ 

 خساب ايسٖٔ:

ولق خرب الرهـ إن كان دارا فعؿره الؿرهتـ بال إذن الراهـ رجع بآلتف فؼط: ألهنا 

مؾؽف ال بؿا يحػظ بف مالقة الدار وأجرة الؿعؿريـ: ألن العؿارة لقست واجبة طؾك 

 , بخالف كػؼة الحققان: لحرمتف يففقفا الراهـ, فؾؿ يؽـ لغقره أن يـقب طـف

 .كػسف

 دٓا١ٜ ايسٖٔ:

وإن جـك الرهـ ووجب مال, خقر سقده بقـ فدائف وبقعف وتسؾقؿف إلك ولل 

الجـاية فقؿؾؽف, فنن فداه ففق رهـ بحالف, وإن باطف أو سؾؿف يف الجـاية بطؾ 

 .الرهـ, وإن لؿ يستغرق األرش ققؿتف بقع مـف بؼدره وباققف رهـ
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كان رهـا, وإن اقتص فعؾقف ققؿة وإن جـك طؾقف فالخصؿ سقده, فنن أخذ األرش 

 أقؾ العبديـ الجاين والؿجـل طؾقف ققؿة تؽقن رهـا مؽاكف.

 ثبة انضًبٌ

شخص ملخقذ مـ الضؿـ, فذمة الضامـ يف ذمة الؿضؿقن طـف, وشرطا: التزام 

 .وما قد يجبطؾك الغقر ما وجب طؾك غقره مع بؼائف 

 ايؿسم بني ايضُإ ٚايهؿاي١:

لؿال, والؽػقؾ يؾتزم بنحضار البدن, فنن تعذر إحضار الضامـ يؾتزم بنحضار ا

 البدن تحقلت إلك الؿال. 

 أيؿاظ ايضُإ:

ويصح بؾػظ ضؿقـ وكػقؾ وقبقؾ وحؿقؾ وزطقؿ, وتحؿؾت ديـؽ أو ضؿـتف أو 

 هق طـدي وكحق ذلؽ, وبنشارة مػفقمة مـ أخرس.
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 غسٚط صش١ ايضُإ: 

ب مال, فال يصح مـ صغقر الضؿان إال مـ جائز التصرف ألكف إيجا وال يصحـ 1

بنذن بشرط وال سػقف, ويصح مـ مػؾس: ألكف تصرف يف ذمتف, ومـ قـ ومؽاتب 

 سقدهؿا, ويمخذ مؿا بقد مؽاتب, ومؿا يضؿـف قـ مـ سقده. 

ولرب الحؼ مطالبة مـ شاء مـ الؿضؿقن والضامـ يف الحقاة والؿقت ألن الحؼ 

ن برئت ذمة الؿضؿقن طـف مـ فن, ثابت يف ذمتفؿا, فؿؾؽ مطالبة مـ شاء مـفؿا

الديـ الؿضؿقن بنبراء أو قضاء أو حقالة وكحقها برئت ذمة الضامـ ألكف تبع لف 

ال طؽسف, فال يربأ الؿضؿقن برباءة الضامـ: ألن األصؾ ال يربأ برباءة التبع, وإذا 

 تعدد الضامـ لؿ يربأ أحدهؿ بنبراء اآلخر, ويربءون بنبراء الؿضؿقن طـف.

معرفتف لؾؿضؿقن لف ألكف ال يعترب  عرفة الضامـ لؾؿضؿقن طـف والوال تعترب م

رضاهؿا, فؽذا معرفتفؿا بؾ يعترب رضك الضامـ ألن الضؿان تربع بالتزام الحؼ, 

 فاطترب لف الرضك كالتربع باألطقان.

 ايضُاْات ايضشٝش١ مخط١:

 ويصح ضؿان الؿجفقل إذا آل إلك العؾؿ, وهق غقر معؾقم: ألكف يختؾػ. ـ 1
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 ضُإ املطا١َٚ:

 ويصح أيضا ما يمول إلك القجقب كالعقاري والؿغصقبـ 2

إن ساومف وقطع ثؿـف أو ساومف فؼط لقريف أهؾف إن رضقه  بشرط والؿؼبقض بسقم

 .وإال رده

 .ألهنا أماكة وإن أخذه لقريف أهؾف بال مساومة وال قطع ثؿـ, فغقر مضؿقن

 ضُإ عٗد٠ املبٝع:

 لؾؿشرتي: ن يضؿـ الثؿـويصح ضؿان طفدة مبقع بلـ 3

أو األرش إن خرج ـ 3 إن خرج معقبا بعقبالؿبقع أو رد ـ 2إن استحؼ الؿبقع ـ 1

أو يضؿـ الثؿـ لؾبائع قبؾ تسؾقؿف, وإن ضفر بف طقب أو استحؼ فقصح: ـ 4 معقبا

 لدطاء الحاجة إلقف. 

 وألػاظ ضؿان العفدة: ضؿـت طفدتف أو دركف وكحقها. 

ن يضؿـ ما يؾزمف مـ ديـ أو ما يدايـف زيد لعؿرو بل ويصح ضؿان ما يجبـ 4

 .وكحقه, ولؾضامـ إبطالف قبؾ وجقبف



  

 

95 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

ومال شركة وطقـ ممجرة: ألهنا غقر مضؿقكة  ضامـ األماكات كقديعةيصح ال و 

 .طؾك صاحب القد, فؽذا ضامـف

يصح ضؿان التعدي يف األماكات: ألهنا حقـئذ تؽقن مضؿقكة طؾك مـ هل ـ و5

 .بقده كالؿغصقب

وإن قضك الضامـ الديـ بـقة الرجقع رجع, وإال فال, وكذا كػقؾ وكؾ ممد طـ 

 غقره ديـا واجبا غقر كحق زكاة.

 فصم يف انكفبنخ

 .مـ طؾقف حؼ مالل لربفبدن التزام رشقد إحضار شرطا: و

 وتـعؼد بؿا يـعؼد بف ضؿان, وإن ضؿـ معرفتف أخذ بف.

كعارية لقردها أو بدلفا,  وتصح الؽػالة ببدن كؾ إكسان طـده طقـ مضؿقمة

ولق جفؾف الؽػقؾ: ألن كال مـفؿا حؼ مالل,  وتصح أيضا ببدن مـ طؾقف ديـ

  الؽػالة بف كالضؿان. فصحت
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 ايهؿاي١: تضح ٚال

وال ببدن مـ ـ 2ببدن مـ طؾقف حد هلل تعالك كالزكا أو, آلدمل كالؼذفـ الؽػالة 1

ـ 5 وشاهدـ 4وال بزوجة ـ 3 طؾقف قصاص ألكف ال يؿؽـ استقػاؤه مـ غقر الجاين

 أو إلك أجؾ مجفقل, ويصح إذا قدم الحاج فلكا كػقؾ بزيد شفرا.ـ 6وال بؿجفقل 

ويعترب رضك الؽػقؾ ألكف ال يؾزمف الحؼ ابتداء إال برضاه, ال رضك مؽػقل بف أو 

 .لف كالضؿان

 بسا٠٤ ايهؿٌٝ:

ت العقـ أو تؾػـ 2 فنن مات الؿؽػقل برئ الؽػقؾ: ألن الحضقر سؼط طـفـ 1

بػعؾ اهلل تعالك قبؾ الؿطالبة برئ الؽػقؾ: ألن تؾػفا بؿـزلة مقت الؿؽػقل بف, 

أو سؾؿ الؿؽػقل ـ 3فنن تؾػت بػعؾ آدمل فعؾك الؿتؾػ بدلفا ولؿ يربأ الؽػقؾ, 

كػسف برئ الؽػقؾ: ألن األصقؾ أدى ما طؾك الؽػقؾ أشبف ما لق قضك الؿضؿقن 

الؿؽػقل بؿحؾ العؼد وقد حؾ  الؽػقؾ أسؾؿ وكذا يربأ الؽػقؾ إذاـ 4 طـف الديـ

 األجؾ أوال بال ضرر يف قبضف ولقس ثؿ يد حائؾة ضالؿة. 
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زمـ يؿؽـ إحضاره فقف,  وإن تعذر إحضار الؿؽػقل مع حقاتف أو غاب ومضك 

 ضؿـ ما طؾقف إن لؿ يشرتط الرباءة مـف. 

 ومـ كػؾف اثـان فسؾؿف أحدهؿا لؿ يربأ اآلخر, وإن سؾؿ كػسف برئا

 بة احلٕانخث

مشتؼة مـ التحقل: ألهنا تحقل الحؼ مـ ذمة إلك ذمة أخرى, وتـعؼد بلحؾتؽ 

 واتبعتؽ بديـؽ طؾك فالن وكحقه.

 ٚأزنإ احلٛاي١:

 ـ الؿحال بف.4ـ الؿحال طؾقف 3ـ الؿحتال 2ـ الؿحقؾ 1

 غسٚط صش١ احلٛاي١:

ؼتضاها ال تصح الحقالة إال طؾك ديـ مستؼر إذ مـ أن تؽقن طؾك ديـ مستؼر ف1

إلزام الؿحال طؾقف بالديـ مطؾؼا, وما لقس بؿستؼر طرضة لؾسؼقط, فال تصح 

 .مدة خقار وكحقهايف طؾك مال كتابة أو سؾؿ أو صداق قبؾ دخقل أو ثؿـ 
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وإن أحالف طؾك مـ ال ديـ طؾقف ففل وكالة, والحقالة طؾك مالف يف الديقان أو 

 . أي وكالة الققػ إذن يف االستقػاء

ف, فنن أحال الؿؽاتب سقده أو الزوج زوجتف صح: ب استؼرار الؿحالوال يعترب 

 ألن لف تسؾقؿف, وحقالتف تؼقم مؼام تسؾقؿف.

 ايدٜٕٛ تٓكطِ إىل قطُني:

 ـ ديـ غقر مستؼر.2ـ ديـ مستؼر 1

الديـ الغقر مستؼر: هق الذي لؿستؼر: هق الذي لقس طرضة لؾسؼقط, والديـ ا

 طرضة لؾسؼقط.

جـسا كدكاكقر بدكاكقر أو دراهؿ أ ـ أي: تؿاثؾفؿا  تػاق الديـقـويشرتط لؾحقالة اـ 2

 ووصػا كصحاحب ـ بدراهؿ, فنن أحال مـ طؾقف ذهب بػضة أو طؽسف لؿ يصح, 

ووقتا أي: حؾقال أو تلجقال ج ـ بصحاح أو مضروبة بؿثؾفا, فنن اختؾػا لؿ يصح, 

ؾ بعد شفر أجال واحدا, فؾق كان أحدهؿا حاال واآلخر ممجال أو أحدهؿا يح

وقدرا فال يصح بخؿسة طؾك ستة: ألهنا إرفاق د ـ  واآلخر بعد شفريـ لؿ تصح
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كالؼرض, فؾق جقزت مع االختالف لصار الؿطؾقب مـفا الػضؾ, فتخرج طـ  

 مقضقطفا. 

وال يمثر الػاضؾ يف بطالن الحقالة, فؾق أحال بخؿسة مـ طشرة طؾك خؿسة أو 

ما وقعت فقف الحقالة, والػاضؾ  بخؿسة طؾك خؿسة مـ طشرة, صحت: التػاق

  باق بحالف لربف.

وإذا صحت الحقالة بلن اجتؿعت شروصفا كؼؾ الحؼ إلك ذمة الؿحال طؾقف وبرئ 

الؿحقؾ بؿجرد الحقالة, فال يؿؾؽ الؿحتال الرجقع طؾك الؿحقؾ بحال, سقاء 

 .أمؽـ استقػاء الحؼ أو تعذر: لؿطؾ أو فؾس أو مقت أو غقرها

ل والؿحال طؾقف طؾك خقر مـ الحؼ أو دوكف يف الصػة أو وإن تراضك الؿحتا

 تعجقؾف أو تلجقؾف أو طقضف, جاز. 

ويعترب لصحة الحقالة رضا الؿحقؾ: ألن الحؼ طؾقف, فال يؾزمف أداؤه مـ جفة ـ 3

 الديـ طؾك الؿحال طؾقف. 

وأن يؽقن مؿا يثبت مثؾف يف الذمة باإلتالف مـ األثؿان ـ 5 ويعترب طؾؿ الؿالـ 4

 الحبقب وكحقها. و
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وال يعترب رضا الؿحال طؾقف ألن لؾؿحقؾ أن يستقيف الحؼ بـػسف وبقكقؾف وقد أقام 

الؿحتال مؼام كػسف يف الؼبض, فؾزم الؿحال طؾقف الدفع إلقف, وال رضا الؿحتال إن 

  .أحقؾ طؾك مؾلء ويجرب طؾك اتباطف

 :ايكادزٖٛ  :ٚامل٤ًٞ

لؼدرة طؾك القفاء, وققلف أن ال يؽقن مؿاصال, وبدكف, فؿالف اـ 3وققلف ـ 2بؿالف ـ 1 

 وبدكف إمؽان حضقره إلك مجؾس الحاكؿ. 

الحقالة طؾقف رجع بديـف  وإن كان الؿحال طؾقف مػؾسا ولؿ يؽـ الؿحتال رضل

طؾك الؿحقؾ: ألن الػؾس طقب ولؿ يرض بف, فاستحؼ الرجقع كالؿبقع الؿعقب, 

, والرواية يشرتط الؿالءة لتػريطففنن رضل بالحقالة طؾقف فال رجقع لف إن لؿ 

 الثاكقة لف الرجقع.

 صٛز:

ومـ أحقؾ بثؿـ مبقع بلن أحال الؿشرتي البائع بف طؾك مـ لف طؾقف ديـ فبان ـ 1

 .باصال فال حقالةالبقع 
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بالثؿـ طؾقف بلن أحال البائع طؾك الؿشرتي مديـف بالثؿـ فبان البقع  أو أحقؾـ 2 

أو حرا أو خؿرا فال حقالة : لظفقر أن ال ثؿـ  ؾغقرل بلن كان الؿبقع مستحؼا باصال

 طؾك الؿشرتي: لبطالن البقع. 

 والحقالة فرع طؾك لزوم الثؿـ, ويبؼك الحؼ طؾك ما كان طؾقف أوال. 

وإذا فسخ البقع بتؼايؾ أو خقار طقب أو كحقه لؿ تبطؾ الحقالة: ألن طؼد البقع لؿ 

ولؾؿشرتي الرجقع طؾك البائع: ألكف يرتػع, فؾؿ يسؼط الثؿـ, فؾؿ تبطؾ الحقالة, 

لؿا رد العقض استحؼ الرجقع بالعقض, ولفؿا أن يحقال أي: لؾبائع أن يحقؾ 

الؿشرتي طؾك مـ أحالف الؿشرتي طؾقف يف الصقرة األولك, ولؾؿشرتي أن يحقؾ 

 الؿحتال طؾقف طؾك البائع يف الثاكقة, 

 صٛز االختالف يف احلٛاي١:

 أو بالعؽس, فؼقل مدطل القكالةـ 2 تؽ, قال: بؾ وكؾتـلوإذا اختؾػا فؼال: أحؾـ 1

وإن ـ 4اتػؼا طؾك: أحؾتؽ بديـل وادطك أحدهؿا إرادة القكالة, صدق  وإنـ 3

وإذا صالب الدائـ الؿديـ, ـ 5 اتػؼا طؾك: أحؾتؽ بديـؽ, فؼقل مدطل الحقالة
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قـف مع يؿ رب الؿال فالكا الغائب, وأكؽر رب الؿال, قبؾ ققلطؾل فؼال أحؾت 

 .إن كاكت ويعؿؾ بالبقـة

 

 

 ثبة انصهح

الصؾح لغة: قطع الؿـازطة, وشرطا معاقدة يتقصؾ هبا إلك إصالح بقـ 

 متخاصؿقـ.

 ٚايضًح يف األَٛاٍ قطُإ:

 ـ صؾح إكؽار.2ـ صؾح إقرار 1 

طـف مـ الديـ بعضف أو وهب مـ العقـ  نذا أقر لف بديـ أو طقـ فلسؼطفإقرار ـ 1

ؿ يربأ مـف ولؿ يفبف صح : ألن اإلكسان ال يؿـع مـ إسؼاط ل البعض وترك الباقل

بعض حؼف, كؿا ال يؿـع مـ استقػائف, ومحؾ صحة ذلؽ إن لؿ يؽـ بؾػظ الصؾح, 

فنن وقع بؾػظف لؿ يصح: ألكف صالح طـ بعض مالف ببعض, ففق هضؿ لؾحؼ, 
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ومحؾف أيضا إن لؿ يؽـ شرصاه بلن يؼقل بشرط أن تعطقـل كذا, أو طؾك أن  
قـل أو تعقضـل كذا ويؼبؾ طؾك ذلؽ, فال يصح: ألكف يؼتضل الؿعاوضة, تعط

ومحؾف أيضا أن ال يؿـعف حؼف بدوكف, وإال بطؾ: , فؽلكف طاوض بعض حؼف ببعض

ألكف أكؾ لؿال الغقر بالباصؾ. ومحؾف أيضا أن ال يؽقن مؿـ ال يصح تربطف 

يؿؾؽقكف إال إن كؿؽاتب وكاضر وقػ وولل صغقر ومجـقن: ألكف تربع, وهمالء ال 

أكؽر مـ طؾقف الحؼ وال بقـة: ألن استقػاء البعض طـد العجز طـ استقػاء الؽؾ 

 أولك مـ تركف.

وإن وضع رب ديـ بعض الديـ الحال وأجؾ باققف, صح اإلسؼاط فؼط ألكف 

, ولؿ يصح التلجقؾ: ألن ة اإلسؼاطأسؼط طـ صقب كػسف وال ماكع مـ صح

طـ مائة صحاح بخؿسقـ مؽسرة, ففق إبراء مـ  لق صالحف الحال ال يتلجؾ, وكذا

ما لؿ يؼع بؾػظ  جعؾ الخؿسقـ الصحقحة خؿسقـ مؽسرةالخؿسقـ ووطد يف 

 الصؾح, فال يصح. 

 ٚضع ٚتأدٌٝ ايدٜٔ:

لؿ يصح يف غقر الؽتابة: ألكف يبذل الؼدر  وإن صالح طـ الؿمجؾ ببعضف حاال

والتلجقؾ ال يجقز, أو الذي يحطف طقضا طـ تعجقؾ ما يف ذمتف, وبقع الحؾقل 
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فنن  بالعؽس بلن صالح طـ الحال ببعضف ممجال, لؿ يصح إن كان بؾػظ الصؾح,

 .كان بؾػظ اإلبراء وكحقه, صح اإلسؼاط دون التلجقؾ

 ايضًح ع٢ً ضه٢ٓ ايبٝت بعد اإلقساز:

أو أقر لف ببقت ادطاه فصالحف طؾك سؽـاه ولق مدة معقـة كسـة, أو طؾك أن يبـل لف 

أو صالحف طؾك بعضف, لؿ يصح الصؾح: ألكف صالحف طـ مؾؽف طؾك  فققف غرفة

, وإن فعؾف طؾك سبقؾ جاز مؾؽف أو مـػعتف, وإن فعؾ ذلؽ تربطا متك شاء أخرجف

الؿصالحة معتؼدا وجقبف طؾقف بالصؾح, رجع طؾقف بلجرة ما سؽـ, وأخذ ما كان 

 .بقده مـ الدار: ألكف أخذه بعؼد فاسد

 ١ٝ:ايضًح بايعبٛد١ٜ ٚايصٚد

أو صالح مؽؾػا لقؼر لف بالعبقدية بلكف مؿؾقكف لؿ يصح, أو صالح امرأة لتؼر لف 

بالزوجقة بعقض لؿ يصح الصؾح: ألن ذلؽ صؾح يحؾ حراما: ألن إرقاق الـػس 

 وبذل الؿرأة كػسفا بعقض ال يجقز. 

دفع الؿدطك طؾقف العبقدية والؿرأة الؿدطك طؾقفا الزوجقة طقضا ف وإن بذالهؿا

 .صؾحا طـ دطقاه صح : ألكف يجقز أن يعتؼ طبده ويػارق امرأتف بعقض لؾؿدطل
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  ومـ طؾؿ بؽذب دطقاه لؿ يبح لف أخذ العقض: ألكف أكؾ لؿال الغقر بالباصؾ. 

فلقر بالديـ صح اإلقرار : ألكف أقر  وإن قال: أقر لل بديـل وأططقؽ مـف كذا, فػعؾ

ؾقف اإلقرار بؿا طؾقف مـ بحؼ يحرم طؾقف إكؽاره, وال يصح الصؾح ألكف يجب ط

 الحؼ, فؾؿ يحؾ لف أخذ العقض طؾقف, فنن أخذ شقئا رده, 

 ـ ايضًح عٔ احلل بػري دٓط٘:2

جـسف كؿا لق اطرتف لف بعقـ أو ديـ, فعقضف طـف ما  وإن صالحف طـ الحؼ بغقر

 .يجقز تعقيضف صح

 صٛز:

يعترب فقف,  وإن كان بعقض فبقع يعترب لف ماـ 2 فنن كان بـؼد طـ كؼده فصرفـ 1

وإن ـ 4 وإن كان بؿـػعة كسؽـك دار فنجارةـ 3 ويصح بؾػظ صؾح وما يمدي معـاه

وإن ـ 5 الؿعرتفة بديـ أو طقـ بتزويج كػسفا صح, ويؽقن صداقاالؿرأة صالحت 

صالح طؿا يف الذمة بشلء يف الذمة, لؿ يجز التػرق قبؾ الؼبض: ألكف بقع ديـ 

بجـسف إن صالح طـ ديـ وـ 7 ف جاز مطؾؼاوإن صالح طـ ديـ بغقر جـسـ 6 بديـ

ويصح الصؾح طـ مجفقل تعذر ـ 8 ال يجقز بلقؾ أو أكثر طؾك وجف الؿعاوضة
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فال  فنن لؿ يتعذر طؾؿف فؽرباءة مـ مجفقلـ 9 طؾؿف مـ ديـ أو طقـ بؿعؾقم

 .يصح

 فصم يف انصهح ػهى اإلَكبر

 .الؼسؿ الثاين: صؾح طؾك إكؽار

  :َٚٔ ادع٢ عًٝ٘ بعني أٚ دٜٔ

أو أكؽر وهق يجفؾ ما ادطك بف طؾقف ثؿ صالح طـف بؿال حال أو ـ 2فسؽت ـ 1

 .ممجؾ صح الصؾح

ض, فلكؽر وصالح طؾك مال اأو قر القديعة طؾقف بقديعة أو تػريط يف ومـ ادطل

 .وغقرهذكره يف الشرح ففق جائز, 

  إٕ نإ ظٓط٘ ؾٗٛ إبسا٤: ٚصًح اإلْهاز

طـ مالف, فؾزمف حؽؿ اطتؼاده يرد معقب ما يعتؼده طقضا  لؾؿدطل بقع: ألكفـ 1

كؿا لق اشرتى شقئا فقجده معقبا, ويمخذ مـف  ويػسخ الصؾح, أخذه مـ العقض

 العقض إن كان شؼصا بشػعة ألكف بقع
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إن كان بغقر جـسف ففق بقع يف حؼ الؿدطل وإبراء يف حؼ الؿدطك  وصؾح اإلكؽار 

  طؾقف:

ف كؿـؽر, والصؾح لمخر الؿـؽر فق الؿدطلوإن صالح ببعض طقـ الؿدطك بف ف

ألكف دفع الؿال افتداء لقؿقـف وإزالة لؾضرر طـف ال طقضا طـ حؼ يعتؼده, فال  إبراء

 فقف: الطتؼاده أكف لقس بعقض.  رد لؿا صالح طـف بعقب يجده فقف وال شػعة

وإن كذب أحدهؿا يف دطقاه أو إكؽاره وطؾؿ بؽذب كػسف لؿ يصح الصؾح يف حؼف 

الؿ بالحؼ قادرا طؾك إيصالف لؿستحؼف, غقر معتؼد أكف محؼ, وما باصـا ألكف ط

 .أخذه حرام طؾقف: ألكف أكؾ لؾؿال بالباصؾ

, ك الؿـؽرطؾاألجـبل وإن صالح طـ الؿـؽر أجـبل بغقر إذكف صح ولؿ يرجع 

 ويصح الصؾح طـ قصاص وسؽـك دار وطقب بؼؾقؾ وكثقر.

 ضبع١ أَٛز: ٚال ٜضح ايضًح بعٛض عٔ

ك يمول إل : ألكف لقس بؿال والـ وشرب خؿر4ـ وزكك 3 وقذفـ 2 حد سرقةـ 1

خقار: ألهنؿا لؿ يشرطا الستػادة مال, طـ  الوـ 6وال طـ حؼ شػعة ـ 5الؿال 
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وال طـ ترك ـ 7 وإكؿا شرع الخقار لؾـظر يف األحظ والشػعة إلزالة الضرر بالشركة

 شفادة بحؼ أو باصؾ. 

الصؾح يف رتكفا, ويرد العقض, وكذا وتسؼط الشػعة إذا صالح طـفا لرضاه ب

 .حؽؿ الحد والخقار

وإن صالحف طؾك أن يجري طؾك أرضف أو سطحف ماء معؾقما, صح: لدطاء 

, فنن كان بعقض مع بؼاء مؾؽف فنجارة وإال فبقع, وال يشرتط يف ك ذلؽالحاجة إل

 اإلجارة هـا بقان الؿدة: لؾحاجة. 

يجعؾف بابا, أو بؼعة يحػرها بئرا, ويجقز شراء مؿر يف مؾؽف, ومقضع يف حائط 

وطؾق بقت يبـل طؾقف بـقاكا مقصقفا, ويصح فعؾف صؾحا أبدا أو إجارة مدة 

 معؾقمة. 

 فصم يف اجلٕار

وإن حصؾ غصـ شجرتف يف هقاء غقره الخاص بف أو الؿشرتك أو حصؾ غصـ 

شجرتف يف قرار غقره الخاص أو الؿشرتك, يف أرضف وصالبف بنزالة ذلؽ أزالف 

قبا, إما بؼطعف أو لقف إلك كاحقة أخرى, فنن أبك مالؽ الغصـ إزالتف لقاه مالؽ وج
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يؿؽـ فؾف قطعف: ألكف أخؾك مؾؽف القاجب إخالؤه, وال  ن لؿالفقاء, إن أمؽـ, وإ 

يػتؼر إلك حاكؿ, وال يجرب الؿالؽ طؾك اإلزالة: ألكف لقس مـ فعؾف, وإن أتؾػف 

الحف طؾك بؼاء الغصـ بعقض لؿ يجز, مالؽ الفقاء مع إمؽان لقف ضؿـف, وإن ص

وإن اتػؼا طؾك أن الثؿرة واختار الؿقفؼ وابـ حامد وابـ طؼقؾ صحة الصؾح, 

 , وكذا حؽؿ طرق شجرة حصؾ يف أرض غقره.ال الزما بقـفؿا وكحقه صح جائزا

 َطا٥ٌ ايطسم: 

 ايدزب ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ درب غقر كافذ.2ـ درب كافذ 1

فتح األبقاب لالستطراق ألكف لؿ يتعقـ لف مالؽ, وال  ويجقز يف الدرب الـافذ

 ضرر فقف طؾك الؿجتازيـ. 

 :ٚال جيٛش

 يجقز والـ 2 طؾك أصراف خشب أو كحقه مدفقكة يف الحائط إخراج روشــ 1

إخراج دكة,  يجقز والـ 3 إخراج ساباط وهق الؿستقيف لؾطريؼ كؾف طؾك جداريـ
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مقزاب ولق لؿ يضر بالؿارة إال  إخراجيجقز  والـ 4وهل الدكان والؿصطبة 

 بشرصقـ:

 وال ضرر: ألكف كائب الؿسؾؿقـ فجرى مجرى إذهنؿ. ـ 2ذن إمام أو كائبف بنأن ـ 1

ال يخرج روشـا وال ساباصا وال دكة وال مقزابا يف مؾؽ جار ودرب فوال يػعؾ 

أو أهؾ الدرب: ألن الؿـع لحؼ ـ 2الجار ـ 1: مشرتك غقر كافذ بال إذن الؿستحؼ

 .ؿستحؼ: فنذا رضل بنسؼاصف جازال

ويجقز كؼؾ باب يف درب غقر كافذ إلك أولف بال ضرر ال إلك داخؾ إن لؿ ينذن مـ 

 .فققف ويؽقن إطارة

 احملسَات:

وحرم أن يحدث بؿؾؽف ما يضر بجاره كحؿام ورحك وتـقر, ولف مـعف, كدق ـ 1

و ضرب وحرم أن يتصرف يف جدار جار أو مشرتك بػتح صاق أـ 2 وسؼل يتعدى

  وتد وكحقه إال بنذكف.

ولقس لف وضع خشبة طؾك حائط جاره أو حائط مشرتك إال طـد الضرورة فقجقز 

وكذلؽ حائط الؿسجد وغقره كحائط كحق  إذا لؿ يؿؽـف التسؼقػ إال بف وال ضرر
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وضع خشبة طؾقف إذا لؿ يؿؽـ تسؼقػ إال بف الؿسجد والقتقؿ  يتقؿ, فقجقز لجار 

 بال ضرر. 

جدارهؿا الؿشرتك أو سؼػفا أو خقػ ضرره بسؼقصف فطؾب أحدهؿا  وإذا اهندم

أن يعؿره اآلخر معف أجرب طؾقف إن امتـع: فنن أبك أخذ حاكؿ مـ مالف وأكػؼ طؾقف, 

الؿشرتكة  وإن بـاه شريؽ شركة بـقة رجقع رجع, وكذا الـفر والدوالب والؼـاة

 .إذا احتاجت لعؿارة

الؿاء طؾك الشركة, وإن أططك ققم قـاهتؿ وال يؿـع شريؽ مـ طؿارة, فنن فعؾ ف

 .أو كحقها لؿـ يعؿرها ولف مـفا جزء معؾقم, صح

طؿارة سػؾف إذا اهندم, بؾ يجرب طؾقف مالؽف, ويؾزم األطؾك  ومـ لف طؾق لؿ يؾزمف

 سرتة تؿـع مشارفة األسػؾ, فنن استقيا اشرتكا.

 ثبة احلجر

 .تصرف يف مالفالـ وشرطا: مـع إكسان م لغة: التضققؼ والؿـع,حجر ال
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 ضسبإ: ٚاحلذس 

 لحؼ كػسف كعؾك كحق صغقر. وحجرـ 2 حجر لحؼ الغقر كعؾك مػؾسـ 1

 أقطاّ ايٓاع يف ايدٜٕٛ:

 ـ الؿػؾس.3ـ الغـل 2ـ الؿسر 1

 .مـ لؿ يؼدر طؾك وفاء شلء مـ ديـفالؿػؾس: هق 

 أسهاّ املؿًظ ثالث١:

 مالزمتفحرم وـ 3وحرم حبسف ـ 2 الديـلؿ يطالب بـ 1

 مل تكبٌ دعٛاٙ:ؾإٕ ادع٢ ايعطس٠ 

طرف لف مال سابؼ  وـ أ3 قرض أو ال وـ أ2ديـف طـ طقض كثؿـ ـ إن كان 1

إن لؿ يؼؿ بقـة تخرب باصـ بشرط حبس وأو كان أقر بالؿالءة ـ 4 الغالب بؼاؤه

 .حالف
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ن لؿ يؽقن لف ديـ طـ طقض أو قرض , وإد حبسقبؾ حبس وبعدطقاه وتسؿع  

 حؾػ وخؾل سبقؾف.  و كان أقر بالؿالءة:أو طرف لف مال سابؼ أ

 .مـ لف مالف قدر ديـفالغـل:  

 أسهاّ ايػين:

ووجب ـ 3بؼضاء ديـف   وأمرـ 2 لؿ يحجر طؾقف: لعدم الحاجة إلك الحجر طؾقفـ 1

 . طؾك الحاكؿ أمره بقفائف بطؾب غريؿف

ولغريؿ مـ أراد سػرا مـعف مـ  القفاء مـ سافر قبؾبرخص السػر وال يرتخص  

 غقر جفاد متعقـ حتك يقثؼ برهـ يحرز أو كػقؾ مؾل. 

 :ايكادز ٚؾا٤ ايدٜٔ احلاٍ ؾإٕ أب٢

ذلؽ, فنن أبك طزره مرة بعد أخرى, فنن أصر طؾك طدم  الؿال حبس بطؾب رب

لؼقامف مؼامف ودفعا لضرر رب  الديـ قضاء الديـ ولؿ يبع مالف, باطف الحاكؿ وقضا

 الديـ بالتلخقر.

ألكف ال يؾزمف أداؤه قبؾ حؾقلف, وال يحجر طؾقف مـ  ـ ممجؾوال يطالب مديـ بدي

 أجؾف.
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 :َٚٔ َاي٘ ال ٜؿٞ مبا عًٝ٘ َٔ ايدٜٔ ساالاملؿًظ: 

 وجب طؾك الحاكؿ الحجر طؾقف بسمال غرمائف كؾفؿ أو بعضفؿـ 1

 يف احلذس: ٜٚطتشب

وكذا السػقف لقعؾؿ الـاس بحالف, فال يعامؾقكف إال طؾك , إضفار حجر الؿػؾسـ 1

الؿحجقر طؾقف لػؾس يف مالف الؿقجقد والحادث  وال يـػذ تصرفـ 2 صقرةب

ال إقراره طؾك مالف: ألكف يؼبؾ و بنرث أو غقره بعد الحجر بغقر وصقة أو تدبقر

وأما تصرفف يف مالف قبؾ الحجر طؾقف فصحقح: ألكف رشقد غقر  محجقر طؾقف

أقرضف شقئا قبؾ ومـ باطف أو  محجقر طؾقف, لؽـ يحرم طؾقف اإلضرار بغريؿف

وكذا لق أقرضف , الحجر ووجده باققا بحالف ولؿ يلخذ شقئا مـ ثؿـف, ففق أحؼ بف

 .أو باطف شقئا بعد الحجر طؾقف

 غسٚط أخر َٔ ٚدد َاي٘ عٓد احملذٛز عًٝ٘:

إن جفؾ ـ 4 إذا وجده بعقـفـ 3 ولؿ يلخذ شقئا مـ ثؿـفـ 2وجده باققا بحالف ـ إذا 1

يجفؾ الحجر طؾقف فال رجقع لف يف طقـف:  ن لؿلف, وإحجره ألكف معذور بجفؾ حا

 الؼرض إذا اكػؽ حجره. ألكف دخؾ طؾك بصقرة, ويرجع بثؿـ الؿبقع وبدل
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 ـ تضسؾات املؿًظ يف ذَت٘:3 

وإن تصرف الؿػؾس يف ذمتف بشراء أو ضؿان أو كحقهؿا, أو أقر الؿػؾس بديـ أو 

وإقراره بذلؽ: ألكف أهؾ أقر بجـاية تقجب ققدا أو ماال, صح تصرفف يف ذمتف 

 .لؾتصرف والحجر متعؾؼ بؿالف ال بذمتف

ويطالب بؿا لزمف مـ ثؿـ مبقع وكحقه وما أقر بف بعد فؽ الحجر طـف : ألكف حؼ 

 طؾقف, وإكؿا مـعـا تعؾؼف بؿالف لحؼ الغرماء, فنذا استقىف فؼد زال العارض. 

مثؾف أو أكثر,  ويبقع الحاكؿ مال الؿػؾس الذي لقس مـ جـس الديـ بثؿــ 4

ويؼسؿ ثؿـف فقرا بؼدر ديقن غرمائف الحالة: ألن هذا هق جؾ الؿؼصقد مـ الحجر 

 طؾقف, ويف تلخقره مطؾ وهق ضؾؿ لفؿ.

ديـ ممجؾ بػؾس مديـ: ألن األجؾ حؼ لؾؿػؾس, فال يسؼط بػؾسف  وال يحؾ

 .كسائر حؼققف

مؾلء بلقؾ  يحرز أو كػقؾ وال يحؾ ممجؾ أيضا بؿقت مديـ إن وثؼ ورثتف برهـ

األمريـ مـ ققؿة الرتكة أو الديـ: ألن األجؾ حؼ لؾؿقت, فقرث طـف كسائر 

 , فنن لؿ يقثؼقا حؾ لغؾبة الضرر. فحؼقق
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, ورجع طؾك الغرماء الؼسؿة لؾؿػؾس بعد الؼسؿة لؿالف لؿ تـؼض وإن ضفر غريؿ

 .بؼسطف ألكف لق كان حاضرا شاركفؿ, فؽذا إذا ضفر

, ولف صـعة أجرب طؾك التؽسب لقفائفا كققػ وأم ولد الؿػؾس بؼقة وإن بؼل طؾك

 يستغـك طـفؿا. 

 اْؿهاى احلذس:

إال حاكؿ ألكف ثبت بحؽؿف فال يزول إال بف, وإن وىف ما الؿػؾس  وال يػؽ حجر

 طؾقف اكػؽ الحجر بال حاكؿ لزوال مقجبف.

 فصم يف احملجٕر ػهٍّ حلظّ
 

لؿصؾحة تعقد طؾقفؿ إذ ا ويحجر طؾك السػقف والصغقر والؿجـقن لحظفؿ

 بخالف الؿػؾس, والحجر طؾقفؿ طام يف ذمؿفؿ ومالفؿ, وال يحتاج لحاكؿ

 . دون الؿجـقن , فال يصح تصرففؿ قبؾ اإلذنحاكؿ

: ألكف طقـف ومـ أططاهؿ مالف بقعا أو قرضا أو وديعة وكحقها رجع بعقـف إن بؼل

 .مالف
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ؾقف برضاه طؾؿ بالحجر أو أتؾػقه لؿ يضؿـقا ألكف سؾطفؿ ط وإن تؾػ يف أيديفؿ أو 

 ال لتػريطف. 

وأما السػقف: فؿثؾ الصغقر والؿجـقن يف العؾؿ بالحجر وطدمف وققؾ يضؿـ إن 

 جفؾ أكف محجقر طؾقف قالف يف اإلكصاف.

 األغٝا٤ اييت تًصّ ايضػري ٚاجملٕٓٛ:

ويؾزمفؿ أرش الجـاية إن جـقا: ألكف ال تػريط مـ الؿجـل طؾقف, واإلتالف 

 ألهؾ وغقره. يستقي فقف ا

واإلتالف ويؾزمفؿ ضؿان مال مـ لؿ يدفعف إلقفؿ ألكف ال تػريط مـ الؿالؽ, 

 يستقي فقف األهؾ وغقره.

 فصم يف انجهٕؽ
 عالَات ايبًٛؽ ثالث١:

أو كبت حقل قبؾف شعر خشـ ـ 2 وإن تؿ لصغقر خؿس طشرة سـة حؽؿ ببؾقغفـ 1

طؾك الذكر يف البؾقغ  وتزيد الجاريةـ 4أو أكزل حؽؿ ببؾقغف ـ 3 حؽؿ ببؾقغف
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وإن حؿؾت الجارية حؽؿ ببؾقغفا طـد الحؿؾ: ألكف دلقؾ إكزالفا: ألن  بالحقض

اهلل تعالك أجرى العادة بخؾؼ القلد مـ مائفا, فنذا ولدت حؽؿ ببؾقغفا مـ ستة 

 أشفر: ألكف القؼقـ.

بال قضاء  مـ بؾغ وطؼؾ, أو رشد سػقف زال حجرهؿ أو طؼؾ مجـقن ورشد 

 ثبت بغقر حؽؿف, فزال لزوال مقجبف بغقر حؽؿف. حاكؿ: ألكف

 غسٚط ؾو احلذس عٔ ايضػري:

 ـ الرشد.2ـ البؾقغ 1

 غسٚط ؾو احلذس عٔ اجملٕٓٛ:

 ـ الرشد.2ـ العؼؾ 1

 وال يـػؽ الحجر طـفؿ قبؾ شروصف السابؼة بحال ولق صار شقخا. 
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 ، ٚايضالح يف املاٍ:ٚايسغد: ايضالح يف املاٍ 

وال يبذل مالف يف حرام كخؿر ـ 2 يغبـ غبـا فاحشا غالبا أن يتصرف مرارا فالـ 1

يف غقر فائدة كغـاء وكػط: ألن مـ صرف مالف يف ال يبذل مالف و ـ 3ق وآالت لف

 .ذلؽ طد سػقفا

لقعؾؿ رشده قبؾ بؾقغف بؿا يؾقؼ بف, واالختبار  الصغقر حتك يخترب كوال يدفع إل

 .يختص بالؿراهؼ الذي يعرف الؿعامؾة والؿصؾحة

 ٚيٞ ايطؿٝ٘:

 األبـ 1وولل السػقف الذي بؾغ سػقفا واستؿر والصغقر والؿجـقن حال الحجر: 

وثؿ ـ 3 ثؿ وصقف ألكف كائبف ولق بجعؾـ 2 الرشقد العدل, ولق ضاهرا لؽؿال شػؼتف

 .ؿ الحاكؿ ألن القالية اكؼطعت مـ جفة األب فتعقـت لؾحاكؿـ ث4 متربع

 عٛد احلذس:

إال مـ سػف بعد رشد  طقد طؾقف, وال يـظر يف مالومـ فؽ طـف الحجر فسػف, أ

 .الحاكؿ, كؿـ جـ بعد بؾقغ ورشد
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 ايتضسف يف َاٍ احملذٛز عًٝ٘:

 :ٚال ٜتضسف ألسدِٖ ٚيٝ٘ إال

إذا اتجر ولل القتقؿ يف مالف كان  ويتجر ولل الؿحجقر طؾقف لف مجاكاـ 2 باألحظـ 1

 إال بعؼد, وال يعؼد القلل لـػسف الربح كؾف لؾقتقؿ: ألكف كؿاء مالف, فال يستحؼف غقره

ألن القلل  ولف دفع مالف لؿـ يتجر فقف مضاربة بجزء معؾقم مـ الربح لؾعامؾـ 3

ـ 7 وإيداطفـ 6 والؼرض برهــ 5ولف البقع كساء, ـ 4 كائب طـف فقؿا فقف مصؾحتف

وتركف يف ـ 11 وشراء األضحقة لؿقسرـ 9لؿصؾحة,  ء العؼاروبـاـ 8وشراء العؼار 

 ب بلجرة, وال يبقع طؼاره إال لضرورة أو غبطة.الؿؽت

األقؾ مـ كػايتف أو أجرة طؿؾف: ألكف يستحؼ  ويلكؾ القلل الػؼقر مـ مال مقلقف

رد بالعؿؾ والحاجة جؿقعا, فؾؿ يجز أن يلخذ إال ما وجدا فقف مجاكا, فال يؾزمف 

 عقض إذا أيسر: ألكف طقض طـ طؿؾف, ففق فقف كاألجقر والؿضارب.ال

 ف بني ايٛيٞ ٚايضػري:اخلال

قيؼبؾ ـ2ويؼبؾ ققل القلل بقؿقـف والحاكؿ بغقر يؿقـ بعد فؽ الحجر يف الـػؼة ـ 1

ما لؿ يخالػ  الـػؼة ققل القلل بقؿقـف والحاكؿ بغقر يؿقـ بعد فؽ الحجر يف قدر

 ولق قال أكػؼت طؾقؽ مـذ سـتقـ, فؼال: مـذ سـة, قدم ققلـ 3 طادة وطرفا
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ويؼبؾ ققل القلل يف وجقد ـ 4 افؼتف, قالف يف الؿبدعاألصؾ مق الصبل: ألن 

 ويؼبؾ ققل القلل يف التؾػـ 5 ذا باع طؼاره وادطاهؿا ثؿ أكؽرهالضرورة والغبطة إ

ويؼبؾ ققلف يف دفع الؿال إلقف بعد ـ 6 صؾ براءتفوطدم التػريط: ألكف أمقـ, واأل

ألكف قبضف لـػعف  رشده: ألكف أمقـ, وإن كان بجعؾ لؿ يؼبؾ ققلف يف دفع الؿال:

 .كالؿرهتـ

أن يلذن لف يف التجارة, فقـػؽ طـف الحجر يف قدر ما أذن لف  طبد ولقلل مؿقز وسقد

 فقف.

 تضسؾات ايعبد:

وما استدان العبد لزم سقده أداؤه إن أذن لف يف استداكتف ببقع أو قرض: ألكف غر 

قبتف يخقر سقده بقـ الـاس بؿعامؾتف, وإال يؽـ استدان بنذن سقده, فؿا استداكف يف ر

بقعف وفدائف باألقؾ مـ ققؿتف أو ديـف ولق أطتؼف, وإن كاكت العقـ باققة ردت لرهبا 

وققؿة متؾػف فقتعؾؼ ـ 4 ة العبدوأرش جـايـ 3 أخذه وديعة فقتؾػفاـ و3 كاستقداطف

 .ذلؽ كؾف برقبتف ويخقر سقده
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ارة دابة وطؿؾ وال يتربع الؿلذون لف بدراهؿ وال كسقة, بؾ بنهداء ملكقل وإط

دطقة بال إسراف, ولغقر الؿلذون لف الصدقة مـ ققتف بـحق رغقػ إذا لؿ يضره, 

ما لؿ تضطرب العادة أو لؿ يؽـ  بالشلء القسقرولؾؿرأة الصدقة مـ بقت زوجفا 

 بخقال وتشؽ يف رضاه.

 ثبة انٕكبنخ

الحا: : التػقيض, تؼقل: وكؾت أمري إلك اهلل, أي: فقضتف إلقف, واصطلغة القكالة

 ؿثؾف فقؿا تدخؾف الـقابة.لجائز التصرف اكسان استـابة 

 جائز التصرف: هق العاقؾ البالغ الحر الرشقد.

وكحقه,  تصح القكالة بؽؾ ققل يدل طؾك اإلذن كافعؾ كذا, أو أذكت لؽ يف فعؾف

 وتصح ممقتة ومعؾؼة بشرط كقصقة وإباحة أكؾ ووالية قضاء وإمارة. 

بلن يقكؾف يف بقع شلء, فقبقعف بعد سـة أو  الرتاخلويصح الؼبقل طؾك الػقر و

يبؾغف أكف وكؾف بعد شفر, فقؼقل: قبؾت بؽؾ ققل أو فعؾ دال طؾقف( أي: دال طؾك 

كاكبػعؾفؿ, وكان مرتاخقا طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الؼبقل: ألن قبقل وكالئف 

 .كقؾف إياهؿ, قالف يف الؿبدعتق
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 غسٚط صش١ ايٛناي١: 

فقف,  لتصرف يف شلء لـػسف فؾف التقكقؾعترب تعققـ القكقؾ ومـ لف اويـ التعققـ 1

جاز أن يستـقب غقره وأن يـقب طـ غقره الكتػاء الؿػسدة, والؿراد  والتقكؾ فقف

 فقؿا تدخؾف الـقابة. 

ومـ ال يصح تصرفف بـػسف فـائبف أولك, فؾق وكؾف يف بقع ما سقؿؾؽف أو صالق مـ 

امرأة يف صالق كػسفا وغقرها, وأن يتقكؾ واجد يتزوجفا لؿ يصح, ويصح تقكقؾ 

الطقل يف قبقل كؽاح أمة لؿـ تباح لف وغـل لػؼقر يف قبقل زكاة, ويف قبقل كؽاح 

 أختف وكحقها ألجـبل.

 األغٝا٤ اييت ال ٜضح ايتٛنٌٝ ؾٝٗا:

ويصح التقكقؾ يف كؾ حؼ آدمل مـ العؼقد, كاإلجارة والؼرض والؿضاربة ـ 1

والػسقخ كالخؾع واإلقالة والعتؼ والطالق ألكف يجقز  ـ2واإلبراء وكحقها 

وتؿؾؽ الؿباحات ـ 3التقكقؾ يف اإلكشاء, فجاز يف اإلزالة بطريؼ األولك, والرجعة 

مـ الصقد والحشقش وكحقه كنحقاء الؿقات: ألهنا تؿؾؽ مال بسبب ال يتعقـ 

 طؾقف, فجاز كاالبتقاع,
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 األغٝا٤ اييت ال ٜضح ايتٛنٌٝ ؾٝٗا:

والؼسامة ـ 5والـذور ـ 4 واأليؿانـ 3والؾعان ـ 2 ألكف ققل مـؽر وزور لظفارال اـ 1

ـ 11واالغتـام ـ 9وااللتؼاط ـ 8والرضاع ـ 7والشفادة ـ 6 والؼسؿ بقـ الزوجاتـ 5

 , فال تدخؾفا الـقابة. ةوالجـايـ 11والغصب 

ة وكذر وتصح القكالة يف كؾ حؼ هلل تدخؾف الـقابة مـ العبادات كتػرقة صدقة وزكا

كان يبعث طؿالف لؼبض الصدقات  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وكػارة: ألكف 

وتػريؼفا, وكذا حج وطؿرة طؾك ما سبؼ, وأما العبادات البدكقة الؿحضة كالصالة 

والصقم والطفارة مـ الحدث, فال يجقز التقكقؾ فقفا: ألهنا تتعؾؼ ببدن مـ هل 

 الحدود يف إثباهتا واستقػائفا, طؾقف, لؽـ ركعتا الطقاف تتبع الحج. وتصح يف

 .ويجقز االستقػاء يف حضرة الؿقكؾ وغقبتف

ولقس لؾقكقؾ أن يقكؾ فقؿا وكؾ فقف إذا كان يتقاله مثؾف ولؿ يعجزه: ألكف لؿ يلذن 

لف يف التقكقؾ وال تضؿـف إذكف لؽقكف يتقلك مثؾف, إال أن يجعؾ إلقف بلن يلذن لف يف 

 التقكقؾ أو يؼقل اصـع ما شئت. 

 ذن سقده.بشرط إذا أويصح تقكقؾ طبد 
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والقكالة طؼد جائز ألهنا مـ جفة الؿقكؾ إذن, ومـ جفة القكقؾ بذل كػع,  
 وكالهؿا غقر الزم, فؾؽؾ واحد مـفؿا فسخفا. 

 َبطالت ايٛناي١:

وجـقكف الؿطبؼ: ألن القكالة تعتؿد الحقاة والعؼؾ, ـ 3ومقتف ـ 2بػسخ أحدهؿا ـ 1

وإذا وكؾ يف صالق الزوجة ثؿ وصئفا أو يف طتؼ العبد ـ 4 فافنذا اكتػقا اكتػت صحت

بعزل القكقؾ ولق قبؾ طؾؿف: ألكف رفع طؼد ال  تبطؾـ و5 ثؿ كاتبف أو دبره, بطؾت

يػتؼر إلك رضك صاحبف, فصح بغقر طؾؿف كالطالق, ولق باع أو تصرف فادطك أكف 

وال أهؾقة التصرف, ال وتبطؾ أيضا بحجر السػقف لزـ 6طزلف قبؾف لؿ يؼبؾ إال ببقـة. 

بالحجر لػؾس: ألكف لؿ يخرج طـ أهؾقة التصرف, لؽـ إن حجر طؾك الؿقكؾ 

 وكاكت يف أطقان مالف بطؾت: الكؼطاع تصرفف فقفا.

 :َٚٔ ٚنٌ يف بٝع أٚ غسا٤ مل ٜبع ٚمل ٜػرت

مـ كػسف ألن العرف يف البقع بقع الرجؾ مـ غقره, فحؿؾت القكالة طؾقف, وألكف ـ 1

وسائر مـ ال ـ 6ومؽاتبف ـ 5وزوجتف ـ 4ووالده ـ 3وال مـ ولده ـ 2 ةتؾحؼف هتؿ

تؼبؾ شفادتف لف: ألكف متفؿ يف حؼفؿ, ويؿقؾ إلك ترك االستؼصاء طؾقفؿ يف الثؿـ 
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تفؿتف يف حؼ كػسف, وكذا حاكؿ وأمقـف وكاضر وقػ ووصل ومضارب وشريؽ ك

  طـان ووجقه.

 :ٚال ٜبٝع ايٛنٌٝ

 بغقر كؼد البؾد ألن طؼد القكالة لؿ يؼتضف, فنن كان والـ 3وال كساء ـ 2بعرض ـ 1

 .يف البؾد كؼدان باع بلغؾبفؿا رواجا, فنن تساويا خقر

 وإن باع بدون ثؿـ الؿثؾ إن لؿ يؼدر لف ثؿـ, أو باع بدون ماقدره لف الؿقكؾ صح

, أو اشرتى لف بلكثر مـ ثؿـ الؿثؾ وكان لؿ يؼدر لف ثؿـا, أو مؿا قدره لف وضؿـ

: ألن مـ صح مـف ذلؽ بثؿـ مثؾف صح بغقره, وضؿـ وضؿـ الـؼص  راءصح الش

والقصل , الـؼص يف مسللة البقع, وضؿـ الزيادة يف مسللة الشراء: ألكف مػرط

وكاضر الققػ كالقكقؾ يف ذلؽ, ذكره الشقخ تؼل الديـ. وإن قال: بعف بدرهؿ, 

 فباطف بديـار صح: ألكف زاده خقرا.

ا قدره لف الؿقكؾ صح. أو قال الؿقكؾ: بع بؽذا ممجال, وإن باع القكقؾ بلزيد مؿ

القكقؾ بف حاال صح, أو قال الؿقكؾ: اشرت بؽذا حاال, فاشرتى بف ممجال وال  فباع

ضرر فقؿا إذا باع بالؿمجؾ حاال أو اشرتى بالحال ممجال, صح ألكف زاده خقرا, 
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أو يشرت بؿثؾ ما قدره  ففق كؿا لق وكؾف يف بقعف بعشرة فباطف بلكثر مـفا, وإن لؿ يبع 

لف بال ضرر, بلن قال: بعف بعشرة ممجؾة, فباطف بتسعة حالة, أو باطف بعشرة حالة, 

وطؾك الؿقكؾ ضرر بحػظ الثؿـ يف الحال, أو قال: اشرته بعشرة حالة, فاشرتاه 

هذه طشر أو بعشرة ممجؾة مع ضرر لؿ يـػذ تصرفف: لؿخالػتف مقكؾف,  بلحد

وقدم يف والؿذهب الصحة مالؿ يـفف طـ بقعف حاال  الؿسالة مخالػة لؾؿذهب

يف مسللة واإلقـاع الػروع أن الضرر ال يؿـع الصحة, وتبعف يف الؿـتفك والتـؼقح 

البقع, وهق ضاهر الؿـتفك أيضا يف مسللة الشراء, وقد سبؼ لؽ أن بقع القكقؾ 

 بلكؼص مؿا قدر لف وشراءه بلكثر مـف صحقح, ويضؿـ.

 فصم 

قكقؾ ما يعؾؿ طقبف لزم الشراء القكقؾ, فؾقس لف رده: لدخقلف طؾك وإن اشرتى ال

بصقرة, وإن لؿ يرض بف مقكؾف فنن رضقف كان لف: لـقتف بالشراء, وإن اشرتاه بعقـ 

ألكف قائؿ مؼام الؿقكؾ, ولف أيضا رده  الؿقكؾ الؿال لؿ يصح, فنن جفؾ طقبف رد

لعقب لؿ يؽـ لؾقكقؾ رده: ألكف مؾؽف, فنن حضر الؿقكؾ قبؾ رد القكقؾ ورضل با

ألن الحؼ لف, بخالف الؿضارب: ألن لف حؼا, فال يسؼط برضك غقره, فنن صؾب 

 .البائع اإلمفال حتك يحضر الؿقكؾ, لؿ يؾزم القكقؾ ذلؽ
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 سكٛم ايعكد:

وحؼقق العؼد كتسؾقؿ الثؿـ وقبض الؿبقع والرد بالعقب وضؿان الدرك تتعؾؼ 

 بالؿقكؾ.

 ٚنٌٝ ايبٝع:

 يسؾؿ الؿبقع: ألن إصالق القكالة يف البقع يؼتضقف: ألكف مـ تؿامف.  ووكقؾ البقع

وال يؼبض القكقؾ يف البقع الثؿـ بغقر إذن الؿقكؾ: ألكف قد يقكؾ يف البقع مـ ال 

, فنن دلت هذا أحد القجقه خالفا لؾؿذهب  يلمـف طؾك قبض الثؿـ بغقر قريـة

غائبا طـ الؿقكؾ أو مقضع الؼريـة طؾك قبضف مثؾ تقكقؾف يف بقع شلء يف سقق 

يضقع الثؿـ برتك قبض القكقؾ لف, كان إذكا يف قبضف, فنن تركف ضؿـف: ألكف يعد 

مػرصا, هذا الؿذهب طـد الشقخقـ, وقدم يف  التـؼقح وتبعف يف الؿـتفك: ال يؼبضف 

إال بنذكف, فنن تعذر لؿ يؾزم القكقؾ شلء: ألكف لقس بؿػرط: لؽقكف ال يؿؾؽ 

 لؿذهب طـد الؿتلخريـ., هذا هق اقبضف
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 ٚنٌٝ ايػسا٤: 

أخر  ويسؾؿ وكقؾ الؿشرتي الثؿـ ألكف مـ تتؿتف وحؼققف كتسؾقؿ الؿبقع, فؾق

 .تسؾقؿ الثؿـ بال طذر وتؾػ الثؿـ ضؿـف لتعديف بالتلخقر

 ولقس لقكقؾ يف بقع تؼؾقبف طؾك مشرت إال بحضرتف وإال ضؿـ. 

 ايٛناي١ اييت ال تضح:

يصح ولؿ يؿؾؽف: ألن اهلل تعالك لؿ يلذن فقف: وألن  وإن وكؾف يف بقع فاسد لؿ

 الؿقكؾ ال يؿؾؽف. 

أو وكؾف يف كؾ قؾقؾ  القكقؾ إذا بقعا صحقحا لؿ يصح: ألكف لؿ يقكؾ فقف, فؾق باع

وكثقر لؿ يصح: ألكف يدخؾ فقف كؾ شلء مـ هبة مالف وصالق كسائف وإطتاق رققؼف, 

طقـا  و وكؾف يف شراء ما شاء أوأهذا الؿذهب وققؾ يصح فقعظؿ الغرر والضرر, 

 .بؿا شاء ولؿ يعقـ كقطا وثؿـا لؿ يصح : ألكف يؽثر فقف الغرر

: وضاهر كالمفؿ "الؿبدع  "وإن وكؾف يف بقع مالف كؾف أو ما شاء مـف صح. قال يف 

 يف: بع مـ مالل ما شئت, لف بقع مالف كؾف.
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وال طرفا: ألكف قد  والقكقؾ يف الخصقمة ال يؼبض: ألن اإلذن لؿ يتـاولف كطؼا

يرضك لؾخصقمة مـ ال يرضاه لؾؼبض, والعؽس بالعؽس فالقكقؾ يف الؼبض لف 

 الخصقمة: ألكف ال يتقصؾ إلقف إال هبا, ففق إذن فقفا طرفا. 

وإن قال الؿقكؾ: اقبض حؼل مـ زيد مؾؽف مـ وكقؾف: ألكف قائؿ مؼامف, وال 

رف, إال أن يؼقل الؿقكؾ يؼبض مـ ورثتف ألكف لؿ يممر بذلؽ وال يؼتضقف الع

لؾقكقؾ: اقبض حؼل الذي قبؾف أو طؾقف, فؾف الؼبض مـ وارثف: ألن القكالة 

 .اقتضت قبض حؼف مطؾؼا

 .وإن قال: اقبضف الققم لؿ يؿؾؽف غدا

وأكؽر الؿقدع لعدم الػائدة يف  يف اإليداع إذا أودع ولؿ يشفد وال يضؿـ وكقؾ

 والتؾػ.  اإلشفاد: ألن الؿقدع يؼبؾ ققلف يف الرد

وأما القكقؾ يف قضاء الديـ إذا كان بغقر حضقر الؿقكؾ ولؿ يشفد, ضؿـ إذا 

 أكؽر رب الديـ, وتؼدم يف الضؿان.
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 فصم انٕكٍم أيني ال ٌضًٍ يب تهف ثٍذِ ثال تفرٌظ 

والقكقؾ أمقـ ال يضؿـ ما تؾػ بقده بال تػريط ألكف كائب الؿالؽ يف القد 

يف يد الؿالؽ ولق بجعؾ, فنن فرط أو تعدى  والتصرف, فالفالك يف يده كالفالك

 أو صؾب مـف الؿال فامتـع مـ دفعف لغقر طذر, ضؿـ. 

 قبٍٛ ايكٍٛ:

يف الفالك مع يؼبؾ ققلف  , ومع يؿـقف القكقؾ يف كػل التػريط وكحقه ويؼبؾ ققل

يؿقـف ألن األصؾ براءة ذمتف, لؽـ إن ادطك التؾػ بلمر ضاهر كحريؼ طام وهنب 

 مة البقـة طؾقف, ثؿ يؼبؾ ققلف فقف. جقش, كؾػ إقا

 َطا٥ٌ:  

 .وإن وكؾف يف شراء شلء فاشرتاه واختؾػا يف قدر ثؿـف قبؾ ققل القكقؾ

وإن اختؾػا يف رد العقـ أو ثؿـفا إلك الؿقكؾ, فؼقل وكقؾ متطقع, وإن كان بجعؾ 

 فؼقل مقكؾ. 
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ؿف قبؾ صؾبف, وإذا قبض القكقؾ الثؿـ حقث جاز ففق أماكة يف يده, ال يؾزمف تسؾق

 .وال يضؿـف بتلخقره

  ., هؾ هق إجارة أم بقعويؼبؾ ققل القكقؾ فقؿا وكؾ فقف

ومـ ادطك وكالة زيد يف قبض حؼف مـ طؿرو بال بقـة لؿ يؾزم طؿرا دفعف إن صدقف 

 لجقاز أن يـؽر زيد القكالة, فقستحؼ الرجقع طؾقف. 

ؽقل, فال فائدة يف لزوم القؿقـ إن كذبف ألكف ال يؼضل طؾقف بالـ طؿرو وال يؾزم

 .تحؾقػف

: الحتؿال صدق القكقؾ  زيد حؾػ فلكؽر زيد القكالةإلك زيد فنن دفعف طؿرو 

فقفا وضؿـف طؿرو فقرجع طؾقف زيد لبؼاء حؼف يف ذمتف, ويرجع طؿرو طؾك القكقؾ 

مع بؼاء ما قبضف أو تعديف, ال إن صدقف وتؾػ بقده بال تػريط, وإن كان الؿدفقع 

الة بغقر بقـة وديعة أخذها حقث وجدها: ألهنا طقـ حؼف, فنن تؾػت لؿدطل القك

ضؿـ أيفؿا شاء ألن الدافع ضؿـفا بالدفع, والؼابض قبض ما ال يستحؼف, فنن 

ضؿـ الؼابض لؿ يرجع طؾك  ضؿـ الدافع لؿ يرجع طؾك الؼابض إن صدقف, وإن

 .الدافع, وكدطقى القكالة دطقى الحقالة والقصقة
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ت وأكا وارثف لزمف الدفع إلقف مع التصديؼ والقؿقـ مع اإلكؽار وإن ادطك أكف ما 

 .طؾك كػل العؾؿ

 ثبة انشركخ ٔإَٔاع شركخ انؼمٕد
 ْٛعإ:ايػسن١ ٚ

  ـ شركة طؼقد.2 شركة أمالكـ 1 

هل: اجتؿاع يف استحؼاق كثبقت الؿؾؽ يف طؼار أو مـػعة الثـقـ شركة األمالك و

 .فلكثر

 مـ بقع وكحقه.  صرفاجتؿاع يف ت :هل عؼقدالشركة و

 .الؿؼصقدة هـا وشركة العؼقد هل

 مخط١: غسن١ ايعكٛد أْٛاع

 ـ مػاوضة.5ـ وجقه 4ـ أبدان 3ـ مضاربة 2ـ طـان 1
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شركة طـان سؿقت بذلؽ لتساوي الشريؽقـ يف الؿال والتصرف, الـقع األول 

 .كالػارسقـ إذا سقيا بقـ فرسقفؿا وتساويا يف السقر

, بؿالقفؿا مسؾؿ فلكثر, مسؾؿقـ أو أحدهؿا رتك اثـانأن يش: هلشركة العـان و

ولق كان مال كؾ متػاوتا بلن لؿ يتساو الؿاالن  الؿعؾقم كؾ مـفؿا الحاضريـ,

 .قدرا أو جـسا أو صػة

 صٛز ايعٌُ: 

أو يعؿؾ فقف أحدهؿا, ويؽقن لف مـ الربح أكثر مـ ـ 2يعؿال فقف ببدكقفؿا ـ أن 1 

 , وهل القكالة بالتربع.إبضاع ربح مالف صح وبؼدرربح مالف, فنن كان بدوكف لؿ ي

وإن اشرتكا يف مختؾط بقـفؿا شائعا صح إن طؾؿا قدر ما لؽؾ مـفؿا, فقـػذ تصرف 

, كؾ مـفؿا يف الؿالقـ بحؽؿ الؿؾؽ يف كصقبف وبحؽؿ القكالة يف كصقب شريؽف

 ويغـل لػظ الشركة طـ إذن صريح يف التصرف.

  .ال يؾل التصرفبشرط: وال تؽره مشاركة كتابل 
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 غسٚط غسن١ ايعٓإ: 

 :يػسن١ ايعٓإ ٚاملضازب١ ٜٚػرتط

أن يؽقن رأس الؿال مـ الـؼديـ الؿضروبقـ ألهنؿا ققؿ األمقال وأثؿان ـ 1

وطـف تصح بالعروض قال الؿرداوي يف اإلكصاف البقاطات, فال تصح بعروض , 

س ولق كافؼة فؾقتصح وال وهق الصقاب ويجعؾ رأس الؿال ققؿتفا وقت العؼد, 

و   ولق مغشقشقـ يسقرا كحبة فضة يف ديـار, ذكره يف الؿغـل, وتصح بالـؼديـ

 الشرح : ألكف ال يؿؽـ التحرز مـف, فنن كان الغش كثقرا لؿ يصح: لعدم اكضباصف

يشرتط أن يشرتصا لؽؾ مـفؿا جزءا مـ الربح مشاطا معؾقما كالثؾث والربع:  وـ 2

يؽـ بد مـ اشرتاصف لؿ  ننشرتاط, فبحسب اال ألن الربح مستحؼ لفؿا

 .كالؿضاربة

فنن قاال: والربح بقــا, ففق بقـفؿا كصػقـ, فنن لؿ يذكرا الربح لؿ تصح: ألكف 

الؿؼصقد مـ الشركة, فال يجقز اإلخالل بف أو شرصا ألحدهؿا جزءا مجفقال لؿ 

تصح: ألن الجفالة تؿـع تسؾقؿ القاجب أو شرصا دراهؿ معؾقمة لؿ تصح: 

ى ؿال أن ال يربحفا أو ال يربح غقرها, أو شرصا ربح أحد الثقبقـ أو إحدالحت

السػرتقـ, أو ربح تجارة يف شفر أو طام بعقـف لؿ تصح ألكف قد يربح يف ذلؽ 
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الؿعقـ دون غقره, أو بالعؽس فقختص أحدهؿا بالربح وهق مخالػ لؿقضقع 

زء مشاع معؾقم الشركة. وكذا مساقاة ومزارطة ومضاربة فقعترب فقفا تعققـ ج

 . ؾلؾعام

: الخسران طؾك قدر الؿال بالحساب, سقاء كاكت لتؾػ أو وهل والقضقعة

  كؼصان يف الثؿـ أو غقر ذلؽ.

وال يشرتط خؾط الؿالقـ ألن الؼصد الربح, وهق ال يتققػ طؾك الخؾط, وال 

يشرتط أيضا كقهنؿا مـ جـس واحد فقجقز إن أخرج أحدهؿا  دكاكقر واآلخر 

ذا اقتسؿا رجع كؾ بؿالف, ثؿ اقتسؿا الػضؾ, وما يشرتيف كؾ مـفؿا بعد دراهؿ, فن

طؼد الشركة ففق بقـفؿا, وإن تؾػ أحد الؿالقـ ففق مـ ضؿاهنؿا, ولؽؾ مـفؿا أن 

يبقع ويشرتي ويؼبض, ويطالب بالديـ ويخاصؿ فقف, ويحقؾ ويحتال, ويرد 

رققؼا أو يزوجف أو كؾ ما هق مـ مصؾحة تجارهتؿا, ال أن يؽاتب  بالعقب, ويػعؾ

يعتؼف أو يحابل أو يؼرتض طؾك الشركة إال بنذن شريؽف, وطؾك كؾ مـفؿا أن 

يتقلك ما جرت العادة بتقلقف مـ كشر ثقب وصقف وإحرازه وقبض الـؼد وكحقه, 

 فنن استلجر لف فاألجرة طؾقف.
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 فصم يف ادلضبرثخ 

 .الـقع الثاين: الؿضاربة وتسؿك قراضا ومعامؾة

بجزء مشاع معؾقم  لؿـ يتجر بف ببعض ربحف هل دفع مال معؾقم: شركة الؿضاربة

 .مـف

فؾق قال: خذ هذا الؿال مضاربة ولؿ يذكر سفؿ العامؾ, فالربح كؾف لرب الؿال  

والقضقعة طؾقف, ولؾعامؾ أجرة مثؾف, وإن شرط جزءا مـ الربح لعبد أحدهؿا أو 

ولق ولد أحدهؿا ا علعبديفؿا, صح وكان لسقده, وإن شرصاه لؾعامؾ وألجـبل م

يشرتصا لف طؿال  نوشرصا طؾقف طؿال مع العامؾ, صح وكاكا طامؾقـ, وإ أو امرأتف

ألكف  لؿ تصح الؿضاربة. فنن قال رب الؿال لؾعامؾ: اتجر بف والربح بقــا, فـصػان

 أضافف إلقفؿا إضافة واحدة, وال مرجح فاقتضك التسقية. 

ثؾثف, أو قال: اتجر بف و لؽ ثالثة أرباطف أو  ثالثة أرباطف أو قال : اتجر بف ولل وإن

الربح  ألكف متك طؾؿ كصقب أحدهؿا أخذه, والباقل لمخر : ألن ثؾثف, صح

  مستحؼ لفؿا, فنذا قدر كصقب أحدهؿا مـف فالباقل لمخر بؿػفقم الؾػظ.
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لعامؾ قؾقال كان أو كثقرا: ألكف يستحؼف  وإن اختؾػا لؿـ الجزء الؿشروط ففق

ق يؼؾ ويؽثر, وإكؿا يتؼدر حصتف بالشرط, بخالف رب الؿال فنكف بالعؿؾ وه

 .يستحؼف بؿالف ويحؾػ مدطقف

وإن اختؾػا يف قدر الجزء بعد الربح فؼقل مالؽ بقؿقـف, وكذا مساقاة ومزارطة إذا 

 اختؾػا يف الجزء الؿشروط أو قدره.

أجرة  ومضاربة كشركة طـان فقؿا تؼدم, وإن فسدت فالربح لرب الؿال ولؾعامؾ

  مثؾف, وتصح ممقتة ومعؾؼة.

وال يضارب العامؾ بؿال اآلخر إن أضر األول ولؿ يرض ألهنا تـعؼد طؾك الحظ 

ذن أوالـؿاء, فؾؿ يجز لف أن يػعؾ ما يؿـعف, وإن لؿ يؽـ فقفا ضرر طؾك األول أو 

جاز, فنن فعؾ بلن ضارب اآلخر مع ضرر األول بغقر إذكف رد حصتف مـ ربح 

 .شركة األولك: ألكف استحؼ ذلؽ بالؿـػعة التل استحؼت بالعؼد األولالثاكقة يف ال

 كػؼة العامؾ:

 وال كػؼة لعامؾ إال بشرط. 
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 قط١ُ ايسبح: 

الؿضاربة إال باتػاقفؿا ألن الحؼ ال يخرج طـفؿا,  وال يؼسؿ الربح مع بؼاء العؼد

 والربح وقاية لرأس الؿال.

 يفالؿضاربة رف اكػسخت قبؾ التصرأس  وإن تؾػ رأس الؿال أو تؾػ بعض

 .كالتالػ قبؾ الؼبض التالػ

وإن تؾػ بعد التصرف جرب مـ الربح: ألكف دار يف التجارة, وشرع فقؿا قصد 

 .بالعؼد مـ التصرفات الؿمدية إلك الربح

قجب جرب الخسران فأو خسر يف إحدى سؾعتقـ أو سػرتقـ جرب ذلؽ مـ الربح 

بعد كؿال رأس الؿال: ألهنا مضاربة مـ الربح, ولؿ يستحؼ العامؾ شقئا إال 

مع محاسبتف, فنذا , وهق التحقيؾ إلك كؼد واحدة قبؾ قسؿتف كاضا أو تـضقضف

مالفؿا, لؿ يجرب الخسران بعد ذلؽ مؿا قبؾف, تـزيال لؾتـضقض مع  احتسبا وطؾؿا

 .الؿحاسبة مـزلة الؿؼاسؿة

 لزم العامؾوإن اكػسخ العؼد والؿال طرض أو ديـ فطؾب رب الؿال تـضقضف, 

 . تـضقض الؿال
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 َبطالت غسن١ املضازب١:

وتبطؾ بؿقت أحدهؿا, فنن مات طامؾ أو مقدع أو وصل وكحقه وجفؾ بؼاء ما 

بقدهؿ ففق ديـ يف الرتكة: ألن اإلخػاء وطدم التعققـ كالغصب, ويؼبؾ ققل 

العامؾ فقؿا يدطقف مـ هالك وخسران وما يذكر أكف اشرتاه لـػسف أو لؾؿضاربة: 

 . ف أمقـ, والؼقل ققل رب الؿال يف طدم رده إلقفألك

 فصم يف شركخ انٕجِٕ

الثالث: شركة القجقه سؿقت بذلؽ: ألهنؿا يعامالن فقفا بقجففؿا أي: جاهفؿا, 

 .والجاه والقجف واحد

هل أن يشرتكا طؾك أن يشرتيا يف ذمتقفؿا مـ غقر أن يؽقن لفؿا شركة القجقه: و

 ه.طؾك ما شرصا بقـفؿامال بجاهقفؿا, فؿا ربحاه ففق 

سقاء طقـ أحدهؿا لصاحبف ما يشرتيف أو جـسف أو وقتف أو ال, فؾق قال: ما  

 اشرتيت مـ شلء فبقــا صح. 
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وكؾ واحد مـفؿا وكقؾ صاحبف وكػقؾ طـف بالثؿـ( ألن مبـاها طؾك القكالة  
 .والؽػالة, والؿؾؽ بقـفؿا طؾك ما شرصاه

ان: ألهنا يف معـاها والربح طؾك ما والقضعقة طؾك قدر مؾؽقفؿا كشركة العـ

 شرصاه كالعـان, وهؿا يف تصرف كشريؽل طـان.

 .الرابع: شركة األبدانالـقع 

قشرتكان يف كسبفؿا مـ فهل أن يشرتكا فقؿا يؽتسبان بلبداهنؿا شركة األبدان: و

صـائعفؿا, فؿا رزق اهلل تعالك ففق بقـفؿا, فؿا تؼبؾف أحدهؿا مـ طؿؾ يؾزمفؿا 

طالبان بف: ألن شركة األبدان ال تـعؼد إال طؾك ذلؽ, وتصح مع اختالف فعؾف وي

مع خقاط, ولؽؾ واحد مـفؿا صؾب , وهق غسال الؿالبس الصـائع كؼصار

 األجرة, ولؾؿستلجر دفعفا إلك أحدهؿا, ومـ تؾػت بقده بغقر تػريط لؿ يضؿـ.

ار يف االحتشاش واالحتطاب وسائر الؿباحات كالثؿ وتصح شركة األبدان

 .الؿلخقذة مـ الجبال والؿعادن والتؾصص طؾك دار الحرب

وإن مرض أحدهؿا فالؽسب الذي طؿؾف أحدهؿا بقـفؿا, وكذا لق ترك العؿؾ 

 .لغقر طذر
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وإن صالبف الصحقح أن يؼقؿ مؼامف لزمف ألهنؿا دخال طؾك أن يعؿال, فنذا تعذر 

 .ضقف ولمخر الػسخطؾقف العؿؾ بـػسف لزمف أن يؼقؿ مؼامف تقفقة لؾعؼد بؿا يؼت

 .وإن اشرتكا طؾك أن يحؿال طؾك دابتقفؿا واألجرة بقـفؿا صح

 .ن أجرهؿا بلطقـفؿا فؾؽؾ أجرة دابتفإو 

ويصح دفع دابة وكحقها لؿـ يعؿؾ طؾقفا وما رزقف اهلل تعالك بقـفؿا طؾك ما 

 شرصاه.

 

 .الخامس: شركة الؿػاوضةالـقع 

لك صاحبف كؾ تصرف مالل وبدين هل أن يػقض كؾ مـفؿا إشركة الؿػاوضة: و

 بقعا وشراء ومضاربة وتقكقال وابتقاطا يف الذمة ومسافرة الخؿسة مـ أكقاع الشركة

بالؿال وارهتاكا وضؿان ما يرى مـ األطؿال, أو يشرتكا يف كؾ ما يثبت لفؿا 

 وطؾقفؿا, فتصح. 

 .والربح طؾك ما شرصاه والقضقعة بؼدر الؿال لؿا سبؼ يف العـان
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خال فقفا كسبا أو غرامة كادريـ كقجدان لؼطة أو ركاز أو مقراث أو أرش فنن أد  

جـاية, أو ما يؾزم أحدهؿا مـ ضؿان غصب أو كحقه, فسدت : لؽثرة الغرر فقفا: 

 ألهنا تضؿـت كػالة وغقرها مؿا ال يؼتضقف العؼد.

 ثبة ادلسبلبح

قم بسؼقف هل دفع شجر لف ثؿر ملكقل ولق غقر مغروس إلك آخر: لقؼالؿساقاة: 

 معؾقم لف مـ ثؿره.مشاع وما يحتاج إلقف بجزء 

الؿزارطة: هل أن تدفع األرض والحبقب فقزرطفا طؾك جزء مشاع معؾقم مـ 

 الـاتج. 

الؿغارسة: هل دفع الشجر الغقر مغروس لغرسف ويلخذ جزء مشاع معؾقم مـ 

 الثؿر. 

 الؿـاصبة: هل 
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 :املطاقا٠ ١صشغسٚط 

ال تصح طؾك ما ال ثؿر لف ف ر يمكؾ مـ كخؾ وغقرهطؾك شجر لف ثؿـ أن تؽقن 1

 لف ثؿر غقر ملكقل كالصـقبر والؼرظ., وال تصح طؾك شجر كالحقر

شجر ذي ثؿرة مقجقدة لؿ تؽؿؾ تـؿك بالعؿؾ, كالؿزارطة  طؾك تصح الؿساقاة و

طؾك زرع كابت: ألهنا إذا جازت يف الؿعدوم مع كثرة الغرر فػل الؿقجقد وقؾة 

 الغرر أولك. 

 فصم ادلغبرسخ

 هل دفع أرض وشجر لؿـ يغرسف بجزء مشاع ومعؾقم مـ الشجر.: والؿغارسة

وتصح أيضا طؾك شجر يغرسف يف أرض رب الشجر ويعؿؾ طؾقف حتك يثؿر: ألن 

العقض والعؿؾ معؾقمان فصحت كالؿساقاة طؾك شجر مغروس بجزء مـ الثؿرة 

 .مشاع معؾقم
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 :ؾًٛ غسطا يف املطاقا٠ 

 أو ثؿرة شجرة معقـةـ 3أو آصعا معؾقمة لؿ تصح  ـ 2ا لؿ تصح الؽؾ ألحدهؿـ 1 

  .لؿ تصح

 فصم ادلُبصجخ

وتصح الؿـاصبة والؿغارسة, وهل دفع أرض وشجر لؿـ يغرسف بجزء مشاع 

 ومعؾقم مـ الشجر.

 ضابط:

مـ الطرفقـ ققاسا  د جائزقطؼوالؿـاصبة د الؿساقاة والؿغارسة والؿزارطة قوطؼ

طؼد طؾك جزء مـ الـؿاء يف الؿال, فال يػتؼر إلك ذكر مدة, الؿضاربة: ألهنا  طؾك

 .ولؽؾ مـفؿا فسخفا متك شاء

 صٛز ايؿطذ ثالث١:

فنن فسخ الؿالؽ قبؾ ضفقر الثؿرة فؾؾعامؾ أجرة مثؾف: ألكف مـعف مـ إتؿام ـ 1

وإن فسخ العامؾ الؿساقاة قبؾ ضفقر الثؿرة فال ـ 2 طؿؾف الذي يستحؼ بف العقض
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وإن اكػسخت بعد ضفقر الثؿرة ففل بقـفؿا ـ 3 رضل بنسؼاط حؼفشلء لف : ألكف 

 .طؾك ما شرصا

 األغٝا٤ ايٛادب١ ع٢ً ايعاٌَ:

ويؾزم العامؾ كؾ ما فقف صالح الثؿرة ـ 2 ويؾزم العامؾ تؿام العؿؾ كالؿضاربـ 1

ـ 4وتؾؼقح ـ 3 مـ حرث وسؼل وزبار وهق قطع األغصان الرديئة مـ الؽرم

وحصاد وكحقه كآلة ـ 7و إصالح صرق الؿاء ـ 6ف وإصالح مقضعـ 5وتشؿقس 

وحػظ ثؿر ـ 11 وقطع حشقش مضر وشجر يابسـ 9 وتػريؼ زبؾـ 8 حرث وبؼرة

 .طؾك شجر إلك أن يؼسؿ

 ايٛادبات ع٢ً زب األزض:

وإجراء ـ 2ما يحػظ األصؾ, كسد حائط  , وهقوطؾك رب الؿال ما يصؾحفـ 1

وشراء ما ـ 4تف التل تديره ودوابف, كآل وحػر البئر والدوالب وكحقهـ 3األهنار 

 .وتحصقؾ ماء وزبؾـ 5 يؾؼح بف

وهـاك طؾك العامؾ, رب األرض والجذاذ طؾقفؿا بؼدر حصتقفؿا, إال أن يشرتصف 

 رواية أهنا طؾك العامؾ.
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 ضابط: 

 .وغقر ذلؽيف التؾػ والعامؾ فقفا كالؿضارب فقؿا يؼبؾ ويرد 

 فصم يف ادلسارػخ

ب لؿـ يزرطف ويؼقم طؾقف, أو حب مزروع يـؿك هل دفع أرض وحالؿزارطة: 

كالثؾث أو الربع وكحقه مؿا  ة بالعؿؾ لؿـ يؼقم طؾقف بجزء مشاع معؾقم الـسب

ن شرط الجزء إيخرج مـ األرض لرب األرض, أو لؾعامؾ والباقل لمخر 

 .الؿسؿك لرب األرض فالباقل لؾعامؾ

ذلؽ, فنذا طقـ كصقب وإن شرط لؾعامؾ فالباقل لرب األرض: ألهنؿا يستحؼان 

 أحدهؿا مـف, لزم أن يؽقن الباقل لمخر.

 عح:

وال يشرتط يف الؿزارطة والؿغارسة كقن البذر والغراس مـ رب األرض , فقجقز 

أن يخرجف العامؾ كص طؾقف يف رواية مفـا, وصححف يف  الؿغـل  والشرح , 

قال يف اإلكصاف وهق أققى جقزي والشقخ تؼل الديـ ابـ الواختاره أبق محؿد 
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وطؾقف طؿؾ الـاس : ألن األصؾ الؿعقل طؾقف يف الؿزارطة قصة خقرب, ولؿ دلقال, 

أن البذر طؾك الؿسؾؿقـ, وضاهر الؿذهب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يذكر الـبل 

جؿاطة, واختاره ال, كص طؾقف يف رواية : أن يؽقن البذر طؾك رب األرضشرتطي

يف التـؼقح , وتبعف الؿصـػ يف اإلقـاع , وقطع بف يف  طامة األصحاب, وقدمف 

 .الؿـتفك

  صٛز يف املصازع١:

وإن ـ 2 يؼتسؿا الباقل لؿ يصحثؿ وإن شرط رب األرض أن يلخذ مثؾ بذره ـ 1

وكذا لق ـ 3 األرض وساقاه طؾك الشجر صح كان يف األرض شجر فزارطف طؾك

حقؾة طؾك بقع الثؿرة قبؾ أجره األرض وساقاه طؾك شجرها, فقصح ما لؿ يتخذ 

 بدو صالحفا.

وتصح مساقاة ومزارطة بؾػظفؿا ولػظ العامؾة وما يف معـك ذلؽ ولػظ إجارة:  

 ألكف ممد لؾؿعـك. 

ة وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مؿا يخرج مـفا, فنن لؿ تزرع كظر إلك معدل الغؾ

 فقجب الؼسط الؿسؿك. يف العادة
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 ثبة اإلجبرح 

هل طؼد اصطالحا:  لعقض, ومـف سؿل الثقاب أجرا, ومشتؼة مـ األجر وهق ا

مقصقفة يف الذمة مدة مـ طقـ طؾك مـػعة مباحة معؾقمة مـ طقـ معقـة أو 

 .طؿؾ معؾقم بعقض معؾقمبعؼد طؾك معؾقمة, أو 

 وتـعؼد بؾػظ اإلجارة والؽراء وما يف معـاهؿا, وبؾػظ بقع إن لؿ يضػ لؾعقـ.

 اإلداز٠ ثالث١: ش١صغسٚط 

 ألول: الشرط ا

 .الؿعؼقد طؾقفا, فاشرتط العؾؿ هبا كالؿبقعالؿـػعة هل  معرفة الؿـػعة ألن

 املٓؿع١ بطسٜكتني:ٚؼضٌ َعسؾ١ 

إما بالعرف كسؽـك دار ألهنا ال تؽرى إال لذلؽ, فال يعؿؾ فقفا حدادة وال ـ 1

, ولف لؾدار قصارة, وال يسؽـفا دابة وال يجعؾفا مخزكا لطعام, ويدخؾ ماء بئر تبعا

هنار,  وأفقخدم ما جرت بف العادة مـ لقؾ  خدمة آدملكإسؽان ضقػ وزائر, و

 وإن استلجر حرة أو أمة صرف وجفف طـ الـظر. 
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 الؼصارة: هل غسؾ الثقاب.

وخقاصة ثقب أو قصارتف, أو لقدل  ويصح استئجار آدمل لعؿؾ معؾقم كتعؾقؿ طؾؿ

 طؾك صريؼ وكحقه

ذا إلك مقضع معقـ, وبـاء حائط وإما بالقصػ كحؿؾ زبرة حديد وزهنا كـ 2

 يذكر صقلف وطرضف وسؿؽف وآلتف.

 الشرط الثاين: 

بعؿارهتا أو طقض  فنن أجره الدار معرفة األجرة بؿا تحصؾ بف معرفة الثؿـ ,

معؾقم, وشرط طؾقف طؿارهتا خارجا طـ األجرة لؿ تصح, ولق أجرها بؿعقـ طؾك 

 األجرة صح. أن يـػؼ الؿستلجر ما يحتاج إلقف محتسبا بف مـ 

 :ٚتضح اإلداز٠ يف

 .والظئر بطعامفؿا وكسقهتؿاـ 2األجقر ـ 1
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 ايسضاع أزبع١:ٜٚػرتط يضش١ عكد  

ـ 4ومقضع الرضاع ـ 3ومعرفة الطػؾ بالؿشاهدة ـ 2العؾؿ بؿدة الرضاع ـ 1

 ومعرفة العقض. 

 ضابط يف اإلداز٠ بايعسف ٚبال عكد:

قصارا أو خقاصا لقعؿاله بال طؼد وإن دخؾ حؿاما أو سػقـة بال طؼد أو أططك ثقبف 

صح بلجرة العادة ألن العرف الجاري بذلؽ يؼقم مؼام الؼقل, وكذا لق دفع متاطف 

لؿـ يبقعف أو استعؿؾ حؿاال وكحقه فؾف أجرة مثؾف, ولق لؿ يؽـ لف طادة بلخذ 

 األجرة.

 الشرط الثالث:

 وأفا مسجدا, اإلباحة يف كػع العقـ الؿؼدور طؾقف الؿؼصقد, كنجازة دار يجعؾ 

شجر لـشر ثقاب أو قعقده بظؾف, فال تصح اإلجارة طؾك كػع محرم كالزكا والزمر 

والغـاء وجعؾ داره كـقسة أو لبقع الخؿر : ألن الؿـػعة الؿحرمة مطؾقب إزالتفا 

 .واإلجارة تـافقفا, وسقاء شرط ذلؽ يف العؼد أو ال إذا ضـ الػعؾ
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 :ٚال تضح إداز٠

وصعام لقتجؿؾ بف ـ 3وال شؿع ـ 2 ألكف غقر مؼدور طؾقف صقر لقققظف لؾصالة:ـ 1

وال كحق ـ 5 وال ثقب يقضع طؾك كعش مقت, ذكره يف الؿغـل والشرحـ 4ويرده, 

 تػاحة لشؿ. 

 وتصح إجارة حائط لقضع أصراف خشبف الؿعؾقم طؾقف إلباحة ذلؽ. 

ؼ الؿرأة كػسفا بعد طؼد الـؽاح طؾقفا بغقر إذن زوجفا لتػقيت ح وال تمجر

 الزوج.

 
 فصم يب ٌشرتط يف انؼني ادلؤجرح

 ٜٚػرتط يف ايعني املؤدس٠ مخط١ غسٚط:

 الشرط األول:

يف غقر الدار  يف العقـ الؿمجرة برؤية أو صػة إن اكضبطت بالقصػ ةمعرف

وكحقها مؿا ال يصح فقف السؾؿ, فؾق استلجر حؿاما فال بد مـ رؤيتف: ألن الغرض 
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ائف ومشاهدة اإليقان ومطرح الرماد ومصرف يختؾػ بالصغر والؽرب, ومعرفة م 

 الؿاء, وكره أحؿد كراء الحؿام: ألكف يدخؾف مـ تـؽشػ طقرتف فقف.

 والشرط الثاين: 

أن يعؼد طؾك كػعفا الؿستقيف دون أجزائفا ألن اإلجارة هل بقع الؿـافع فال تدخؾ 

ى شؿعة األجزاء فقفا, فال تصح إجارة الطعام لألكؾ وال الشؿع لقشعؾف ولق أكر

لقلخذ  لقشعؾ مـفا ويرد بؼقتفا وثؿـ ما ذهب وأجر الباقل ففق فاسد, وال حققان

 :لبـف أو صقفف أو شعره أو وبره إال

وكؼع البئر أي: ماؤها الؿستـؼع فقفا وماء األرض يدخالن ـ 2يف الظئر فقجقز, ـ 1 

 تبعا كحجر كاسخ, وخققط خقاط, وكحؾ كحال, ومرهؿ صبقب وكحقه.

 ثالث: والشرط ال

الؼدرة طؾك التسؾقؿ كالبقع, فال تصح إجارة العبد اآلبؼ والجؿؾ الشارد والطقر 

يف الفقاء, وال الؿغصقب مؿـ ال يؼدر طؾك أخذه, وال إجارة الؿشاع مػردا لغقر 

 لغقرإجارة الؿسؾؿ لذمل الشريؽ, وال يمجر مسؾؿ لذمل لقخدمف, وتصح 

 .الخدمة

 والشرط الرابع: 
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ك الؿـػعة, فال تصح إجارة هبقؿة زمـة لحؿؾ, وال أرض ال تـبت اشتؿال العقـ طؾ

لؾزرع ألن اإلجارة طؼد طؾك الؿـػعة, وال يؿؽـ تسؾقؿ هذه الؿـػعة مـ هذه 

 العقـ.

 والشرط الخامس: 

أن تؽقن الؿـػعة مؿؾقكة لؾؿمجر أو ملذوكا لف فقفا فؾق تصرف فقؿا ال يؿؾؽف بغقر 

 إذن مالؽف لؿ يصح كبقعف. 

إجارة العقـ الؿمجرة بعد قبضفا إذا أجرها الؿستلجر لؿـ يؼقم مؼامف يف  وتجقز

االكتػاع أو دوكف: ألن الؿـػعة لؿا كاكت مؿؾقكة لف جاز لف أن يستقفقفا بـػسف 

وكائبف, ال بلكثر مـف ضررا ألكف ال يؿؾؽ أن يستقفقف فبـائبف أولك, ولقس لؾؿستعقر 

 أن يمجر إال بنذن مالؽ واألجرة لف.

صح إجارة الققػ ألن مـافعف مؿؾقكة لؾؿقققف طؾقف, فجاز لف إجارهتا وت

 .كالؿستلجر

فنن مات الؿمجر فاكتؼؾ الققػ إلك مـ بعده لؿ تـػسخ ألكف أجر مؾؽف يف زمـ 

واليتف, فال تبطؾ بؿقتف, كؿالؽ الؿطؾؼ ولؾثاين حصتف مـ األجرة مـ حقـ مقت 
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تركتف بحصتف: ألكف تبقـ طدم يف الثاين قبضفا رجع األول األول, فنن كان  

 . "الؿبدع  "استحؼاقف لفا, فنن تعذر أخذها فظاهر كالمفؿ أهنا تسؼط, قالف يف 

أهنا تـػسخ إن كان الؿمجر  "التـؼقح  "وإن لؿ تؼبض فؿـ مستلجر, وقدم يف 

حؽؿ مؼطع أجر إقطاطف ثؿ أقطع يـػسخ الؿقققف طؾقف بلصؾ االستحؼاق, وكذا 

 .لغقره

العام أو مـ شرط لف وكان أجـبقا لؿ تـػسخ اإلجارة بؿقتف وال  الـاضروإن أجر ـ 1

 .بعزلف

وإن أجر القلل القتقؿ أو مالف أو السقد العبد, ثؿ بؾغ الصبل ورشد وطتؼ العبد ـ 2

أو مات القلل أو طزل لؿ تـػسخ اإلجارة, إال أن يمجره مدة يعؾؿ بؾقغف أو طتؼف 

 فقفا فتـػسخ مـ حقـفؿا.

 بؼاء دار وكحقها كاألرض مدة معؾقمة ولق صقيؾة يغؾب طؾك الظـوإن أجر ال

العقـ فقفا صح ولق ضـ طدم العاقد فقفا, وال فرق بقـ الققػ والؿؾؽ: ألن 

الؿعترب كقن الؿستلجر يؿؽـف استقػاء الؿـػعة مـفا غالبا, ولقس لقكقؾ مطؾؼ 

 ديـ. إجارة مدة صقيؾة, بؾ العرف كسـتقـ وكحقهؿا, قالف الشقخ تؼل ال
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وال يشرتط أن تؾل الؿدة العؼد, فؾق آجره سـة خؿس يف سـة أربع صح, ولق 

كاكت العقـ ممجرة أو مرهقكة حال العؼد إن قدر طؾك تسؾقؿفا طـد وجقبف, وإن 

استلجر العقـ لعؿؾ, كدابة لركقب إلك مقضع معقـ أو بؼر لحرث أرض معؾقمة 

اس زرع معقـ أو مقصقف: ألهنا بالؿشاهدة الختالففا بالصالبة والرخاوة, أو دي

مـػعة مباحة مؼصقدة, أو استلجر مـ يدلف طؾك صريؼ, اشرتط معرفة ذلؽ العؿؾ 

 وضبطف بؿا ال يختؾػ ألن العؿؾ هق الؿعؼقد طؾقف, فاشرتط فقف العؾؿ كالؿبقع.

وال تصح اإلجارة طؾك طؿؾ يختص أن يؽقن فاطؾف مـ أهؾ الؼربة أي: مسؾؿا, 

قؿ الؼرآن: ألن مـ شرط هذه األفعال كقهنا قربة إلك اهلل كالحج واألذان وتعؾ

 تعالك فؾؿ يجز أخذ األجرة طؾقفا, كؿا لق استلجر ققما يصؾقن خؾػف. 

 :ٚجيٛش أخر

 .وجعالة وأخذ بال شرطـ 2رزق طؾك ذلؽ مـ بقت الؿال ـ 1

 :ٜٚهسٙ يًشس

 أكؾ أجرة طؾك حجامة, ويطعؿف الرققؼ والبفائؿ.
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 :ٚجيب ع٢ً املؤدس 

كؾ ما يتؿؽـ بف الؿستلجر مـ الـػع كزمام الجؿؾ وهق الذي يؼقده بف, ورحؾف  ـ1

وحزامف والشد طؾك الرحؾ, وشد األحؿال والؿحامؾ والرفع والحط ولزوم 

البعقر لقـزل الؿستلجر لصالة فرض وقضاء حاجة إكسان وصفارة, ويدع البعقر 

طؾقف التؿؽقـ مـ ومػاتقح الدار طؾك الؿمجر: ألن ـ 2 واقػا حتك يؼضل ذلؽ

طؾك الؿمجر طؿارهتا فؾق ـ و3 االكتػاع وبف يحصؾ, وهل أماكة يف يد الؿستلجر

 .سؼط حائط أو خشبة فعؾقف إطادتف

 طتأدس:ٚجيب ع٢ً امل

وما يف الدار مـ زبؾ أو قؿامة ومصاريػ ـ 3والؽـقػ ـ 2فلما تػريغ البالقطة ـ 1

ألكف حصؾ بػعؾف فؽان طؾقف حؿام فقؾزم الؿستلجر إذا تسؾؿفا فارغة مـ ذلؽ: 

 .تـظقػف
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 نسا٤ ايعكب١:

ويصح كراء العؼبة بلن يركب يف بعض الطريؼ ويؿشل يف بعض مع العؾؿ بف, إما 

بالػراسخ أو الزمان, وإن استلجر اثـان جؿال يتعاقبان طؾقف صح, وإن اختؾػا يف 

 .فؿا يف األصح, قالف يف الؿبدعالبادئ مـفؿا أقرع بقـ

 الزو يٍ انطرفني فصم اإلجبرح ػمذ

 اإلجارة طؼد الزم مـ الطرفقـ: ألهنا كقع مـ البقع, فؾقس ألحدهؿاو

فسخفا لغقر طقب أو كحقه, فنن أجره شقئا ومـع الؿمجر الؿستلجر الشلء 

الؿمجر كؾ الؿدة أو بعضفا بلن سؾؿف العقـ ثؿ حقلف قبؾ أن تؼضك الؿدة فال 

لف طؼد اإلجارة, فؾؿ يستحؼ شقئا, شلء لف مـ األجرة: ألكف لؿ يسؾؿ لف ما تـاو

وإن بدأ الؿستلجر فتحقل قبؾ اكؼضاء مدة اإلجارة, فعؾقف جؿقع األجرة: ألهنا 

 طؼد الزم, فرتتب مؼتضاها وهق مؾؽ الؿمجر اآلجر والؿستلجر الؿـافع.

 :اإلداز٠ ٚتٓؿطذ

 كدابة وطبد ماتا: ألن الؿـػعة زالت بالؽؾقة, وإن كان بتؾػ العقـ الؿمجرةـ 1

ـ 2 التؾػ بعد مضل مدة لفا أجرة اكػسخت فقؿا بؼل ووجب لؾؿاضل الؼسط
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وتـػسخ اإلجارة بؿقت الؿرتضع لتعذر استقػاء الؿعؼقد طؾقف: ألن غقره ال يؼقم  

وتـػسخ اإلجارة أيضا بؿقت الراكب إن لؿ ـ 3 مؼامف الختالففؿ يف الرضاع

 ؽـ لف وارث, أو كان غائبا مـ يؼقم مؼامف يف استقػاء الؿـػعة بلن لؿ ي يخؾػ بدال

كؿـ يؿقت بطريؼ مؽة ويرتك جؿؾف فظاهر كالم أحؿد أهنا تـػسخ يف الباقل: ألكف 

لق غصبت, هذا كالمف يف قد جاء أمر غالب مـع الؿستلجر مـػعة العقـ أشبف ما 

 وغقرهؿا أهنا ال تبطؾ بؿقت راكب.الؿؼـع , والذي يف اإلقـاع و الؿـتفك 

ضرس اكرتى لؼؾعف أو برئف لتعذر استقػاء الؿعؼقد طؾقف, فنن وتـػسخ باكؼالع ـ 4

تـػسخ اإلجارة بـحق ذلؽ كاستئجار ولؿ يربأ وامتـع الؿستلجر مـ قؾعف لؿ يجرب  

 صبقب لقداويف فربئ.

 :ٚال تٓؿطذ

وال تـػسخ ـ 2 بؿقت الؿتعاقديـ أو أحدهؿا مع سالمة الؿعؼقد طؾقف لؾزومفاـ 1

لؾحج وكحقه , كاحرتاق متاع مـ اكرتى  ؼة الؿستلجربعذر ألحدهؿا مثؾ ضقاع كػ

 .دكاكا لبقعف
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وإن اكرتى دارا فاهندمت أو اكرتى أرضا لزرع فاكؼطع ماؤها أو غرقت, اكػسخت 

اإلجارة يف الباقل مـ الؿدة: ألن الؿؼصقد بالعؼد قد فات, أشبف ما لق تؾػ, وإن 

 الؿاء  وإن ضـ وجقد أجره أرضا بال ماء صح, وكذا إن أصؾؼ مع طؾؿف بحالفا,

باألمطار وزيادة األهنار صح كالعؾؿ, وإن غصبت الؿمجرة خقر الؿستلجر بقـ 

الػسخ, وطؾقف أجرة ما مضك وبقـ اإلمضاء ومطالبة الغاصب بلجرة الؿثؾ. ومـ 

استمجر لعؿؾ شلء فؿرض, أققؿ مؼامف مـ مالف مـ يعؿؾف ما لؿ تشرتط مباشرتف, 

 فقتخقر فقف الؿستلجر بقـ الصرب والػسخ.  أو يختؾػ فقف الؼصد كالـسخ,

 وإن وجد الؿستلجر العقـ معقبة أو حدث هبا طـده طقب وهق ما

يظفر بف تػاوت األجر, فؾف الػسخ إن لؿ يزل بال ضرر يؾحؼف, وطؾقف أجرة ما 

 مضك : الستقػائف الؿـػعة فقف, ولف اإلمضاء مجاكا والخقار طؾك الرتاخل. 

 رة, وال تـػسخ اإلجارة بف, ولؾؿشرتي الػسخ إن لؿ يعؾؿويجقز بقع العقـ الؿمج

 .أن العقـ ممجرة

 األدري ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ أجقر مشرتك.2ـ أجقر خاص 1
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وهق مـ استمجر مدة معؾقمة يستحؼ الؿستلجر كػعف يف  :وال يضؿـ أجقر خاص 

جؿقعفا سقى فعؾ الخؿس بســفا يف أوقاهتا وصالة جؿعة وطقد, يسؿك خاصا 

صاص الؿستلجر بـػعف يف تؾؽ الؿدة, وال يستـقب ما جـت يده مـ خطل ألكف الخت

كائب الؿالؽ يف صرف مـافعف فقؿا أمر بف, فؾؿ يضؿـ كالقكقؾ, وإن تعدى أو 

 فرط ضؿـ. 

 إن طرف حذقفؿبشرط يضؿـ حجام وصبقب وبقطار وختان لؿ تجـ أيديفؿ  وال

ـ سرايتف, وال فرق بقـ صـعتفؿ: ألكف فعؾ فعال مباحا فؾؿ يضؿبمعرفتفؿ و

خاصفؿ ومشرتكفؿ, فنن لؿ يؽـ لفؿ حذق يف الصـعة ضؿـقا: ألكف ال يحؾ لفؿ 

مباشرة الؼطع إذا, وكذا لق كان حاذقا وجـت يده بلن تجاوز بالختان إلك بعض 

الحشػة أو بآلة كالة, أو تجاوز بؼطع السؾعة مقضعفا ضؿـ: ألكف إتالف ال 

 يختؾػ ضؿاكف بالعؿد والخطل. 

وال يضؿـ راع لؿ يتعد : ألكف ممتؿـ طؾك الحػظ كالؿقدع, فنن تعدى أو فرط 

 ضؿـ.

وهق مـ قدر كػعف بالعؿؾ, كخقاصة ثقب وبـاء حائط,  :ويضؿـ األجقر الؿشرتك

سؿل مشرتكا ألكف يتؼبؾ أطؿاال لجؿاطة يف وقت واحد يعؿؾ لفؿ, فقشرتكقن يف 
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مـفؿا ضامـ ما تؾػ بػعؾف كػعف كالحائؽ والؼصار والصباغ والحؿال, فؽؾ 

كتخريؼ الثقب وغؾطف يف تػصقؾف: ألن طؿؾف مضؿقن طؾقف: لؽقكف ال يستحؼ 

العقض إال بالعؿؾ, وأن الثقب لق تؾػ يف حرزه بعد طؿؾف لؿ يؽـ لف أجرة فقؿا 

طؿؾ بخالف الخاص, والؿتقلد مـ الؿضؿقن مضؿقن, وسقاء طؿؾ يف بقتف أو 

 طؾك الؿتاع أو ال.بقت الؿستلجر أو كان الؿستلجر 

الؿشرتك ما تؾػ مـ حرزه أو بغقر فعؾف: ألن العقـ يف يده أماكة  األجقر وال يضؿـ

كالؿقدع, وال أجرة لف فقؿا طؿؾ فقف: ألكف لؿ يسؾؿ طؿؾف إلك الؿستلجر, فؾؿ 

يستحؼ طقضف, سقاء كان يف بقت الؿستلجر أو غقره, بـاء كان أو غقره, وإن حبس 

ػ, ضؿـف: ألكف لؿ يرهـف طـده وال أذن لف يف إمساكف, فؾزمف الثقب طؾك أجرتف فتؾ

 الضؿان كالغاصب, وإن ضرب الدابة بؼدر العادة لؿ يضؿـ.

 ٚدٛب األدس٠ ٚاضتشكاقٗا:

وتجب األجرة بالعؼد كثؿـ وصداق وتؽقن حالة إن لؿ تمجؾ بلجؾ معؾقم, فال 

 .تجب حتك يحؾ



  

 

163 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

يجب تسؾقؿفا  وال, يف الذمة وتستحؼ أي: يؿؾؽ الطؾب هبا بتسؾقؿ العؿؾ الذي 

قبؾف, وإن وجبت بالعؼد: ألهنا طقض, فال يستحؼ تسؾقؿف إال مع تسؾقؿ الؿعقض 

 .كالصداق

 :نا١ًَاألدس٠ ٚتطتكس 

أو فراغ ـ 3وبتسؾقؿ العقـ ومضل الؿدة, مع طدم الؿاكع ـ 2باستقػاء الؿـػعة ـ 1

سؾقؿ العقـ ومضل وإن كاكت لعؿؾ, فببذل تـ 4 طؿؾ ما بقد مستلجر ودفعف إلقف

 مدة يؿؽـ االستقػاء فقفا. 

ومـ تسؾؿ طقـا بنجارة فاسدة وفرغت الؿدة, لزمف أجرة الؿثؾ لؿدة بؼائفا يف يده 

سؽـ أو لؿ يسؽـ: ألن الؿـػعة تؾػت تحت يده بعقض لؿ يسؾؿ لؾؿمجر, فرجع 

 إلك ققؿتفا.

 ثبة انسجك

الؿسابؼة, أي:  وهق بتحريؽ الباء: العقض الذي يسابؼ طؾقف, وبسؽقهنا:

 الؿجاراة بقـ حققان وغقره.
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يجقز السباق طؾك األقدام وسائر الحققاكات والسػـ والؿزاريؼ جؿع مزراق, 

 جار بؿؼالقع وكحق ذلؽح: الرمح الؼصقر, وكذا الؿجاكقؼ ورمل األقوه

 ثالث١: ال ػٛش املطابك١ بعٛض إال يفٚ ٚال تضح

 .وسفامـ 3وخقؾ ـ 2إبؾ  ـ 1

 :ابك١صش١ املطغسٚط 

مـ تعققـ الؿركقبقـ ال الراكبقـ: ألن الؼصد معرفة سرطة طدو الحققان الذي ـ 1

وال ـ 3 وال بد مـ اتحادهؿا يف الـقع, فال تصح بقـ طربل وهجقــ 2 يسابؼ طؾقف

مـ تعققـ الرماة : ألن الؼصد معرفة حذقفؿ, وال  : وهل الرمل بد يف الؿـاضؾة

ترب فقفا أيضا كقن الؼقسقـ مـ كقع واحد, فال ويعـ 4 إال بالتعققـ بالرؤية يحصؾ

بلن يؽقن  و ال بد أيضا مـ تحديد الؿسافةـ 5 تصح بقـ ققس طربقة وفارسقة

ويعترب يف الؿـاضؾة تحديد مدى ـ 6 البتداء طدوهؿا وآخره غاية ال يختؾػان فقف

ا زاد رمل بؼدر معتاد, فؾق جعال مسافة بعقدة تتعذر اإلصابة يف مثؾفا غالبا, وهق م

 "الشرح  "طؾك ثالثؿائة ذراع لؿ تصح: ألن الغرض يػقت بذلؽ. ذكره يف 

 وغقره.

مـفؿا فسخفا ألهنا طؼد طؾك ما ال تتحؼؼ الؼدرة  الؿسابؼة جعالة, لؽؾ واحدو
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 طؾك تسؾقؿف إال أن يظفر الػضؾ ألحدهؿا فؾف الػسخ دون صاحبف. 

 السفؿ التام, الؿسابؼة بالرمل مـ الـضؾ, وهق وهل وتصح الؿـاضؾة: 

 :أٜضا ًُٓاض١ًٜٚػرتط ي

طؾك معقـقـ سقاء كان اثـقـ أو جؿاطتقـ: ألن الؼصد معرفة الحذق ـ أن تؽقن 1

تعققـ طدد ــ 3 مـ ال يحسـف وجقده كعدمف يحسـقن الرمل ألنـ 2 كؿا تؼدم

ومعرفة قدر الغرض, صقلف وطرضف وسؿؽف وارتػاطف مـ ـ 5واإلصابة ـ 4الرمل 

 .أن يؽقن لفؿا غرضان, إذا بدأ أحدهؿا بغرض بدأ اآلخر بالثايناألرض, والسـة 

 ثبة انؼبرٌخ

 العري وهق التجرد, سؿقت طارية لتجردها طـ العقض.العارية لغة: مـ 

 ا.وهل إباحة كػع طقـ يحؾ االكتػاع هبا تبؼك بعد استقػائف لقردها طؾك مالؽف

  صقغة العارية:

 .وتـعؼد بؽؾ لػظ أو فعؾ يدل طؾقفا

 .شرتط أهؾقة الؿعقر لؾتربع شرطا, وأهؾقة الؿستعقر لؾتربع لفوي
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 مستحبة. حؽؿ العارية: 

 :ٚتباح إعاز٠ نٌ ذٟ ْؿع َباح نايداز ٚايعبد ٚايداب١ ٚايجٛب ٚحنٖٛا، إال

وطبدا ـ 2البضع ألن القطء ال يجقز إال يف كؽاح أو مؾؽ يؿقـ وكالهؿا مـتػ, ـ 1

وأمة ـ 4 وصقدا وكحقه كؿخقط لؿحرمـ 3 امفمسؾؿا لؽافر ألكف ال يجقز لف استخد

شابة لغقر امرأة أو محرم ألكف ال يممـ طؾقفا, ومحؾ ذلؽ إن خشل الؿحرم, وإال 

كره فؼط, وال بلس بشقهاء وكبقرة ال تشتفك, وال بنطارهتا المرأة أو ذي محرم: 

 .ألكف ملمقن طؾقفا

الؿستعقر برجقطف ولؾؿعقر الرجقع متك شاء ما لؿ يلذن يف شغؾف بشلء يستضر 

فقف, كسػقـة لحؿؾ متاطف, فؾقس لف الرجقع ما دامت يف لجة البحر, وإن أطاره 

 حائطا لقضع طؾقف أصراف خشبف لؿ يرجع ما دام طؾقف.

وال أجرة لؿـ أطار حائطا ثؿ رجع حتك يسؼط ألن بؼاءه بحؽؿ العارية, فقجب 

الزرع بلجرة الؿثؾ  كقكف بال أجرة, بخالف مـ أطار أرضا لزرع ثؿ رجع, فقبؼك

 لحصاده جؿعا بقـ الحؼقـ. 
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وال يرد الخشب إن سؼط الحائط لفدم أو غقره: ألن اإلذن تـاول األول, فال  

يتعداه لغقره, إال  إذن صاحب الحائط, أو طـد الضرورة إلك وضعف إذا لؿ يتضرر 

 , ويف وجف لقس لف ذلؽ.الحائط, كؿا تؼدم يف الصؾح

 ضؿان العارية:

 .ارية الؿؼبقضة إذا تؾػت يف غقر ما استعقرت لفوتضؿـ الع

 ال تضُٔ ايعاز١ٜ يف ثالخ َطا٥ٌ:

أو لؽتب طؾؿ وكحقها مقققفة ال ضؿان طؾقف ـ 2لؽـ الؿستعقر مـ الؿستلجر ـ 1

وإن تؾػت هل أو أجزاؤها يف اكتػاع بؿعروف لؿ تضؿـ: ألن ـ 3 إن لؿ يػرط

ـ 4 ما أذن يف إتالفف غقر مضؿقناإلذن يف االستعؿال تضؿـ اإلذن يف اإلتالف, و

وإن أركب دابتف مـؼطعا صؾبا لؾثقاب لؿ يضؿـ: ألن يدرهبا لؿ تزل طؾقفا, كرديػف 

 .ووكقؾف

وحقث ضؿـفا الؿستعقر فبؼقؿتفا يقم تؾػت إن لؿ تؽـ مثؾقة, وإال فبؿثؾفا كؿا 

تضؿـ يف اإلتالف, ولق شرط كػل ضؿاهنا لؿ يسؼط: ألن كؾ طؼد اقتضك 

 يغقره الشرط وطؽسف كحق وديعة, ال تصقر مضؿقكة بالشرط الضؿان لؿ
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وطؾك الؿستعقر ممكة ردها أي: رد العارية, وإذا كاكت واجبة الرد وجب أن تؽقن  

ممكة الرد طؾك مـ وجب طؾقف الرد, ال الؿمجرة فال يجب طؾك الؿستلجر ممكة 

الدابة الؿمجرة ردها: ألكف ال يؾزمف الرد, بؾ يرفع يده إذا اكؼضت الؿدة, وممكة 

 والؿعارة طؾك الؿالؽ, ولؾؿستعقر استقػاء الؿـػعة بـػسف وبقكقؾف: ألكف كائبف.

وال يعقرها وال يمجرها: ألكف إباحة الؿـػعة, فؾؿ يجز أن يبقحفا غقره كنباحة 

الطعام, فنن أطارها وتؾػت طـد الثاين استؼرت طؾقف ققؿتفا إن كاكت متؼقمة, 

و ال: ألن التؾػ حصؾ يف يده, واستؼر طؾك معقرها سقاء كان طالؿا بالحال أ

أجرهتا لؾؿعقر األول إن لؿ يؽـ الؿستعقر الثاين طالؿا بالحال, وإال استؼرت طؾقف 

 أيضا. 

ولؾؿالؽ أن يضؿـ أيفؿا شاء مـ الؿعقر: ألكف سؾط طؾك إتالف مالف أو 

 الؿستعقر: ألن التؾػ حصؾ تحت يده, 

بال تػريط وال تعد, لؿ يضؿـ إن لؿ يلذن  تؾػتولق سؾؿ شريؽ شريؽف الدابة, ف

لف يف االستعؿال, فنن أذن لف فقف فؽعارية, وإن كان بلجرة فنجارة, فؾق سؾؿفا إلقف 

 لقعؾػفا ويؼقم بؿصالحفا لؿ يضؿـ.
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وقال مـ هل بقده: بؾ أطرتـل أو بالعؽس بلن قال:  وإذا قال الؿالؽ: أجرتؽ 

ؽ يف الثاكقة, وترد إلقف يف األول إن اختؾػا أطرتؽ, قال: بؾ أجرتـل, فؼقل الؿال

طؼب العؼد أي: قبؾ مضل مدة لفا أجرة قبؾ ققل مدطل اإلطارة مع يؿقـف: ألن 

األصؾ طدم طؼد اإلجارة, وحقـئذ ترد العقـ إلك مالؽفا إن كاكت باققة. وإن كان 

يف االختالف بعد مضل مدة لفا أجرة, فالؼقل ققل الؿالؽ مع يؿقـف: ألن األصؾ 

مال الغقر الضؿان, ويرجع الؿالؽ حقـئذ بلجرة الؿثؾ لؿا مضك مـ الؿدة: ألن 

 اإلجارة لؿ تثبت. 

الذي يف يده العقـ: أطرتـل, أو قال: أجرتـل, قال الؿالؽ: بؾ غصبتـل,  وإن قال

فؼقل مالؽ كؿا لق اختؾػا يف ردها, أو قال الؿالؽ: أطرتؽ و قال مـ هل بقده: بؾ 

ة تالػة, فؼقل مالؽ: ألهنؿا اختؾػا يف صػة الؼبض, واألصؾ فقؿا أجرتـل, والبفقؿ

يؼبضف اإلكسان مـ مال غقره الضؿان لألثر, ويؼبؾ ققل الغارم يف الؼقؿة, أو 

 اختؾػا يف رد, فؼقل الؿالؽ : ألن الؿستعقر قبض العقـ لحظ كػسف, فؾؿ يؼبؾ ققلف

ودطتؽ, قال: بؾ أطرتـل, يف الرد, وإن قال: أودطتـل, فؼال: غصبتـل, أو قال: أ

 صدق الؿالؽ بقؿقـف وطؾقف األجرة باالكتػاع.
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 ثبة انغصت

ماال  طؾك حؼ غقره الغصب لغة: أخذ الشلء ضؾؿا واصطالحا: االستقالء طرفا

 .كان أو اختصاصا قفرا بغقر حؼ

فخرج بؼقد الؼفر: الؿسروق والؿـتفب والؿختؾس, وبغقر حؼ: استقالء القلل 

 .كحقه, والحاكؿ طؾك مال الؿػؾسطؾك مال الصغقر و

 .محرمحؽؿ الغصب: 

مـ طؼار والـخؾ واألرض, قالف أبق السعادات, ومـؼقل مـ أثاث وحققان ولق أم 

ولد, لؽـ ال تثبت القد طؾك بضع, فقصح تزويجفا وال يضؿـ كػعف, ولق دخؾ 

دارا قفرا وأخرج رهبا فغاصب, وإن أخرجف قفرا ولؿ يدخؾ, أو دخؾ مع حضقر 

ا وققتف فال, وإن دخؾ قفرا ولؿ يخرجف فؼد غصب ما استقلك طؾقف, وإن لؿ رهب

يرد الغصب فال, وإن دخؾفا قفرا يف غقبة رهبا فغاصب ولق كان فقفا قؿاشف, ذكره 

 الؿبدع.  يف
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كؽؾب صقد وماشقة وزرع, أو غصب خؿر ذمل مستقرة  وإن غصب كؾبا يؼتـك 

ؤه, وخؿر الذمل يؼر طؾك شرهبا, وهل ردهؿا: ألن الؽؾب يجقز االكتػاع بف واقتـا

 مال طـده. 

 عح: 

هذا هق  وال يؾزم أن يرد جؾد مقتة غصب ولق بعد الدبغ: ألكف ال يطفر بدبغ

الحارثل: يرده الؼاضل مسعقد بـ أحؿد قال الؿذهب, ويف وجف يؾزمف أن يرده, 

ق : ه"تصحقح الػروع  "حقث قؾـا: يباح االكتػاع بف يف القابسات. قال يف 

 , وقطع بف ابـ رجب.الصقاب

 :ٚإتالف ايجالث١

مسؾؿا أو  وجؾد الؿقتة هدر سقاء كان الؿتؾػـ 3والخؿر الؿحرمة ـ 2الؽؾب ـ 1

 ألكف ال يجقز بقعفا. وذمقا: ألكف لقس لفا طقض شرطل: 

 االضتٝال٤ ع٢ً احلس:

كبقر أو صغقر لؿ يضؿـف: ألكف لقس بؿال, وإن استعؿؾف  وإن استقلك طؾك حر

فعؾقف أجرتف: ألكف استقىف مـافعف وهل متؼقمة, أو حبسف مدة لؿثؾفا أجرة  اكره
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فعؾقف أجرتف: ألكف فقت مـػعتف وهل مال يجقز أخذ العقض طـفا, وإن مـعف 

 غقر غصب أو حبس لؿ يضؿـ مـافعف. العؿؾ مـ

 :ضت١ أَٛز ػاصباي ًٜٚصّ

متصؾة  رده بزيادتفوإن زاد لزمف ـ 2 رد الؿغصقب إن كان باققا وقدر طؾك ردهـ 1

ـ 3 كاكت أو مـػصؾة: ألهنا مـ كؿاء الؿغصقب وهق لؿالؽف, فؾزمف رده كاألصؾ

ـ 4 أو بعد وكحقه ك الؿغصقبوإن غرم طؾك رد الؿغصقب أضعافف لؽقكف بـل طؾ

ـ 5 وإن بـك يف األرض الؿغصقبة أو غرس لزمف الؼؾع إذا صالبف الؿالؽ بذلؽ

أجرة مثؾفا  طؾقفوـ 6 كف ضرر حصؾ بػعؾفولزمف أرش كؼص األرض وتسقيتفا: أل

 .إلك وقت التسؾقؿ

وإن بذل رهبا ققؿة الغراس والبـاء لقؿؾؽف, لؿ يؾزم الغاصب قبقلف ولف قؾعفا, وإن 

زرطفا وردها بعد أخذ الزرع ففق لؾغاصب وطؾقف أجرهتا, وإن كان الزرع قائؿا 

ذه بـػؼتف, وهل مثؾ بذره فقفا, خقر رهبا بقـ تركف إلك الحصاد بلجرة مثؾف وبقـ أخ

بذلؽ الجارح أو  وطقض لقاحؼف, ولق غصب جارحا أو طبدا أو فرسا فحصؾ

وكذا  العبد أو الػرس صقد, فؾؿالؽ الجارح وكحقه: ألكف بسبب مؾؽف فؽان لف,

 لق غصب شبؽة أو شركا أو فخا وصاد بف وال أجرة لذلؽ, وكذا لق كسب العبد
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وقطع بف شجرا أو حشقشا ففق لؾغاصب: , بخالف ما لق غصب مـجال الؿغصقب 

 ألكف آلة ففق كالحبؾ يربط بف. 

وإن ضرب الؿصـقع الؿغصقب وكسج الغزل وقصر الثقب أو صبغف وكجر 

الخشبة بابا وكحقه, أو صار الحب زرطا و صارت البقضة فرخا و صار الـقى 

غرسا, رده وأرش كؼصف إن كؼص, وال شلء لؾغاصب كظقر طؿؾف, ولق زاد بف 

لؿغصقب: ألكف تربع يف مؾؽ غقره, ولؾؿالؽ إجباره طؾك إطادة ما أمؽـ رده إلك ا

 :الغاصب الحالة األولك, كحؾل ودراهؿ وكحقها. ويؾزم

الؿغصقب ولق بـبات لحقة أمرد, فقغرم ما كؼص مـ ققؿتف, وإن  ضؿان كؼصـ 1

ؾ جـك طؾقف ضؿـف بلكثر األمريـ ما كؼص مـ ققؿتف وأرش الجـاية: ألن سبب ك

 واحد مـفؿا قد وجد, فقجب أن يضؿـف بلكثرهؿا.

 

وإن خصك الرققؼ رده مع ققؿتف: ألن الخصقتقـ يجب فقفؿا كؿال الؼقؿة كؿا 

يجب فقفؿا كؿال الدية مـ الحر, وكذا لق قطع مـف ما فقف دية كقديف أو ذكره أو 

 أكػف, وما كؼص بسعر لؿ يضؿـ: ألكف رد العقـ بحالفا لؿ يـؼص مـفا طقـ وال

 , وطـف يضؿـ بـؼص السعر.صػة, فؾؿ يؾزمف شلء
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وال يضؿـ كؼصا حصؾ بؿرض إذا طاد إلك حالف بربئف مـ الؿرض لزوال مقجب 

 الضؿان, وكذا لق اكؼؾع سـف ثؿ طاد, فنن رد الؿغصقب معقبا وزال طقبف يف يد

مالؽف وكان أخذ األرش, لؿ يؾزمف رده: ألكف استؼر ضؿاكف برد الؿغصقب, وإن لؿ 

 خذه لؿ يسؼط ضؿاكف لذلؽ.يل

وإن طاد الـؼص بتعؾقؿ صـعة, كؿا لق غصب طبدا سؿقـا ققؿتف مائة, ففزل فصار 

يساوي تسعقـ وتعؾؿ صـعة, فزادت ققؿتف هبا طشرة ضؿـ الـؼص: ألن الزيادة 

الثاكقة غقر األولك, وإن تعؾؿ صـعة زادت هبا ققؿتف طـد الغاصب أو سؿـ طـده 

صـعة أو هزل فـؼصت ققؿتف ضؿـ الزيادة: ألهنا زيادة يف فزادت ققؿتف ثؿ كسل ال

كػس الؿغصقب, فؾزم الغاصب ضؿاهنا, كؿا لق صالبف بردها فؾؿ يػعؾ, وكؿا لق 

طادت مـ غقر جـس األول بلن غصب طبدا, فسؿـ وصار يساوي مائة, ثؿ هزل 

فصار يساوي تسعقـ, فتعؾؿ صـعة فصار يساوي مائة ضؿـ كؼص الفزال: ألن 

ادة الثاكقة غقر األولك, و إن كاكت الزيادة الثاكقة مـ جـس الزيادة األولك, كؿا الزي

لق كسل صـعة ثؿ تعؾؿفا ولق صـعة بدل صـعة ال يضؿـ: ألن ما ذهب طاد, ففق 

كؿا لق مرض ثؿ برئ إال أكثرها يعـل إذا كسل صـعة وتعؾؿ أخرى, وكاكت 

, وإن جـك الؿغصقب فعؾك األولك أكثر ضؿـ الػضؾ بقـفؿا لػقاتف وطدم طقده

 غاصبف أرش جـايتف.
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 فصم خهظ ادلغصٕة ثغريِ

وإن خؾط الؿغصقب بؿا يتؿقز كحـطة بشعقر وتؿر بزبقب, لزم الغاصب ـ 1

ا ؿبؿا ال يتؿقز كزيت أو حـطة بؿثؾفإذا خؾطف وـ 2تخؾقصف ورده وأجرة ذلؽ طؾقف

وكف أو خقر مـف أو بغقر بدإذا خؾطف وـ 3 لزمف مثؾف مـف: ألكف مثؾل فقجب مثؾ مؽقؾف

جـسف, كزيت بشقرج, ففؿا شريؽان بؼدر مؾؽقفؿا, فقباع ويعطك كؾ واحد قدر 

 .حصتف

 : ْكط املػضٛب

وإن كؼص الؿغصقب طـ ققؿتف مـػردا ضؿـف الغاصب, أو صبغ الغاصب الثقب 

أو لت سقيؼا مغصقبا بدهـ مـ زيت أو كحقه, أو طؽسف بلن غصب دهـا ولت بف 

ؼص ققؿة الؿغصقب, ولؿ تزد, ففؿا شريؽان بؼدر مالقفؿا فقف: ألن سقيؼا ولؿ تـ

 ويقزع الثؿـ طؾك الؼقؿتقـ.  اجتؿاع الؿؾؽقـ يؼتضل االشرتاك, فقباع

 

 .وإن كؼصت الؼقؿة يف الؿغصقب ضؿـفا الغاصب لتعديف
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 ألهنا تبع لألصؾ. وإن زادت ققؿة أحدهؿا لصاحب الؿؾؽ الذي زادت ققؿتف هبا:

 

أبك قؾع الصبغ إذا صؾبف صاحبف, وإن وهب الصبغ لؿالؽ الثقب  وال يجرب مـ

لزمف قبقلف, ولق قؾع غرس الؿشرتي أو بـاءه الستحؼاقف األرض أي: لخروج 

األرض مستحؼة لؾغقر رجع الغارس أو الباين إذا لؿ يعؾؿ بالحال طؾك بائعفا 

 لف: ألكف غره وأوهؿف أهنا مؾؽف ببقعفا لف.  بالغرامة

لغاصب لعالؿ بغصبف, فالضؿان طؾقف: ألكف أتؾػ مال الغقر بغقر إذكف وإن أصعؿف ا

مـ غقر تغرير, ولؾؿالؽ تضؿقـ الغاصب: ألكف حال بقـف وبقـ مالف, وقرار 

الضؿان طؾك اآلكؾ, وطؽسف بعؽسف فنن أصعؿف لغقر طالؿ فؼرار الضؿان طؾك 

ؽف أو أودطف لؿال الغاصب: ألكف غر اآلكؾ, وإن أصعؿف الغاصب لؿالؽف أو وهبف

لؿالؽف, أو آجره إياه لؿ يربأ الغاصب إال أن يعؾؿ الؿالؽ أكف مؾؽف فقربأ الغاصب: 

ألكف حقـئذ يؿؾؽ التصرف فقف طؾك حسب اختقاره, وكذا لق استلجره الغاصب 

 طؾك قصارتف أو خقاصتف.
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ويربأ الغاصب بنطارتف الؿغصقب لؿالؽف مـ ضؿان طقـف طؾؿ أكف مؾؽف أو لؿ  

كف دخؾ طؾك أكف مضؿقن طؾقف, واأليدي الؿرتتبة طؾك يد الغاصب كؾفا يعؾؿ: أل

أيدي ضؿان, فنن طؾؿ الثاين فؼرار الضؿان طؾقف وإال فعؾك األول, إال ما دخؾ 

 الثاين طؾك أكف مضؿقن طؾقف, فقستؼر طؾقف ضؿاكف.

وما تؾػ أو أتؾػ مـ مغصقب أو تغقب ولؿ يؿؽـ رده, كعبد أبؼ وفرس شرد 

هق كؾ مؽقؾ أو مقزون ال صـاطة فقف مباحة يصح الؿثؾل: و ثؾلمـ مغصقب م

السؾؿ فقف غرم مثؾف إذا: ألكف لؿا تعذر رد العقـ لزمف رد ما يؼقم مؼامفا والؿثؾ 

أقرب إلقف مـ الؼقؿة, ويـبغل أن يستثـك مـف الؿاء يف الؿػازة, فنكف يضؿـ بؼقؿتف يف 

: رلؿثؾل إلطقازه فؼقؿتف يقم تعذيؿؽـ رد مثؾ ان لؿ وإ, يف الؿبدع مؽاكف, ذكره

 ألكف وقت استحؼاق الطؾب بالؿثؾ فاطتربت الؼقؿة إذا.

ويضؿـ غقر الؿثؾل إذا تؾػ أو أتؾػ بؼقؿتف يقم تؾػف يف بؾده مـ كؼده أو غالبف, 

ولق أخذ حقائج مـ بؼال وكحقه يف أيام ثؿ حاسبف, فنكف يعطقف بسعر يقم أخذه, 

قؿة باققة كزوجل خػ تؾػ أحدهؿا, رد وإن تؾػ بعض الؿغصقب, فـؼصت ق

 الباقل وققؿة التالػ وأرش كؼصف. 
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وإن تخؿر طصقر مغصقب فعؾك الغاصب الؿثؾ: ألن مالقتف زالت تحت يده كؿا 

لق أتؾػف, فنن اكؼؾب خال دفعف لؿالؽف: ألكف طقـ مؾؽف, و دفع معف كؼص ققؿتف 

الغاصب ما  إن كؼص: ألكف كؼص حصؾ تحت يده, ويسرتجع حقـ كان طصقرا

أداه بدال طـف, وإذا كان الؿغصقب مؿا جرت العادة بنجارتف لزم الغاصب أجرة 

 مثؾف مدة بؼائف بقده استقىف الؿـافع أو تركفا تذهب.

 فصم يف تصرفبد انغبصت احلكًٍخ

التل لفا حؽؿ مـ صحة وفساد كالحج والطفارة  وتصرفات الغاصب الحؽؿقة

 .وكحقها, باصؾة لعدم إذن الؿالؽ وكحقها, والبقع واإلجارة والـؽاح

 .وإن اتجر بالؿغصقب فالربح لؿالؽف

والؼقل يف ققؿة التالػ ققل الغاصب: ألكف غارم, أو قدر الؿغصقب, أو صػتف بلن 

قال: غصبتـل طبدا كاتبا, وقال الغاصب: لؿ يؽـ كاتبا, فـؼقل الغاصب, و الؼقل 

زائدة أو كحقها, وأكؽره مالؽف  يف رده أو تعقبف بلن قال الغاصب: كاكت فقف أصبع

 فؼقل ربف: ألن األصؾ طدم الرد والعقب, وإن شفدت البقـة أن الؿغصقب كان
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معقبا, وقال الغاصب: كان معقبا وقت غصبف, وقال الؿالؽ: تعقب طـدك, قدم  

 .ققل الغاصب: ألكف غارم

الغاصب رب الؿغصقب, سؾؿف إلك الحاكؿ, فربئ مـ طفدتف, ويؾزمف  وإن جفؾ

سؾؿف أو تصدق بف طـف بـقة ضؿاكف إن جاء ربف, فنذا تصدق بف كان ثقابف لربف ت

وسؼط طـف إثؿ الغصب, وكذا حؽؿ رهـ ووديعة وكحقها إذا جفؾ رهبا, ولقس 

 لؿـ هل طـده أخذ شلء مـفا ولق كان فؼقرا.

ومـ أتؾػ لغقره ماال محرتما بغقر إذن ربف ضؿـف: ألكف فقتف طؾقف, أو فتح قػصا 

ئر فطار, ضؿـف, أو فتح بابا فضاع ما كان مغؾؼا طؾقف بسببف, أو حؾ وكاء طـ صا

زق مائع أو جامد, فلذابتف الشؿس أو ألؼتف ريح فاكدفؼ, ضؿـف, أو حؾ رباصا طـ 

فرس أو حؾ ققدا طـ مؼقد فذهب ما فقف أو أتؾػ ما فقف شقئا وكحق ما ذكره 

 .ضؿـف: ألكف تؾػ بسبب فعؾف

ؼ فعثر بف إكسان أو أتؾػ شقئا ضؿـ: لتعديف بالربط, وإن ربط دابة بطريؼ ضق

 والؿذهب ولق كان الطريؼ واسعا صرح بف الحجاوي يف اإلقـاع.

ومثؾف لق ترك يف الطريؼ صقـا, أو خشبة, أو حجرا, أو كقس دراهؿ, أو أسـد 

 .خشبة إلك حائط
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كف أل ؿا يضؿـ مؼتـل الؽؾب العؼقر لؿـ دخؾ بقتف بنذكف أو طؼره خارج مـزلفك

متعد باقتـائف, فنن دخؾ مـزلف بغقر إذكف لؿ يضؿـف: ألكف متعد بالدخقل, وإن أتؾػ 

العؼقر شقئا بغقر العؼر كؿا لق ولغ أو بال يف إكاء إكسان فال ضؿان: ألن هذا ال 

 .يختص بالعؼقر

وحؽؿ أسد وكؿر وذئب وهر تلكؾ الطققر وتؼؾب الؼدور يف العادة حؽؿ كؾب 

 .طؼقر

 .كؾ لحؿ وكحقه والػقاسؼولف قتؾ هر بل

وإن حػرها لـػع الؿسؾؿقـ بال , وإن حػر يف فـائف بئرا لـػسف ضؿـ ما تؾػ هبا

ضرر يف سابؾة لؿ يضؿـ ما تؾػ هبا: ألكف محسـ, وإن مال حائطف ولؿ يفدمف 

 حتك أتؾػ شقئا لؿ يضؿـف: ألن الؿقؾ حادث والسؼقط بغقر فعؾف.

, ضؿـف بشرط إن فرط لقال غقرهؿاوما أتؾػت البفقؿة مـ الزرع والشجر و

إال أن ترسؾ هنارا بؼرب ما تتؾػف طادة فقضؿـ مرسؾفا  صاحبفا, وطؽسف الـفار

 .لتػريطف
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وإذا صرد دابة مـ زرطف لؿ يضؿـ إال أن يدخؾفا مزرطة غقره, فنذا اتصؾت  

الؿزارع صرب لقرجع طؾك رهبا, ولق قدر أن يخرجفا ولف مـصرف غقر الؿزارع 

 . فرتكفا ففدر

وإن كاكت البفقؿة بقد راكب أو قائد أو سائؼ ضؿـ جـايتفا بؿؼدمفا كقدها 

كرجؾفا, ولق كان السبب مـ غقرهؿ كـخس وتـػقر  ما جـت بؿمخرها وفؿفا, ال

ضؿـ فاطؾف, فؾق ركبفا اثـان فالضؿان طؾك الؿتصرف مـفؿا, وباقل جـايتفا هدر 

 ا.إذا لؿ يؽـ يد أحد طؾقف

لؿ يـدفع  وشبففا كؼتؾ الصائؾ طؾقف مـ آدمل أو غقره إن إال الضارية والجقارح

 إال بالؼتؾ, فنذا قتؾف لؿ يضؿـف: ألن قتؾف بدفع جائز: لؿا فقف مـ صقاكة الـػس. 

 ٚال ٜضُٔ:

ـ 5وآكقة ذهب وفضة ـ 4وصؾقب ـ 3 أو غقره مـ آالت الؾفقـ 2كسر مزمار ـ 1

وال حؾقا محرما ـ 7ث رديئة وال يضؿـ كتابا فقف أحاديـ 6 وآكقة خؿر غقر محرتمة

 طؾك رجال إذا لؿ يصؾح لؾـساء.
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 اخلُس احملرت١َ:

 ـ خؿرة الذمل الؿستقرة.2ـ خؿرة الخالل 1

 ثبة انشفؼخ

مـ الشػع, وهق الزوج: ألن الشػقع بالشػعة يضؿ الؿبقع إلك مؾؽف لغة:  الشػعة

ـ هل استحؼاق الشريؽ اكتزاع حصة شريؽ مؿاصطالحا: و, الذي كان مـػردا

كالبقع والصؾح والفبة بؿعـاه, فقلخذ الشػقع كصقب  ل, اكتؼؾت إلقف بعقض مال

البائع بثؿـف الذي استؼر طؾقف العؼد, فنذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال 

 .شػعة

 :ؾإٕ اْتكٌ ْضٝب ايػسٜو

غقر مالل بلن  أو كان طقضفـ 2 بغقر طقض كاإلرث والفبة بغقر ثقاب والقصقةـ 1

خؾعا أو صؾحا طـ دم طؿد فال شػعة: ألكف مؿؾقك بغقر مال أشبف جعؾ صداقا أو 

 اإلرث: ألن الخرب ورد يف البقع, وهذه لقست يف معـاه.

 ضابط:
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قال اإلمام: ال يجقز شلء مـ الحقؾ يف إبطالفا  الشػعة ويحرم التحقؾ إلسؼاط 

 .وال إبطال حؼ مسؾؿ

 األغٝا٤ اييت تجبت ؾٝٗا ايػؿع١:

 أرض تجب قسؿتفا, فال شػعة يف مـؼقل كسقػ وتثبت الشػعة لشريؽ يف

وكحقه: ألكف ال كص فقف وال هق يف معـك الؿـصقص, وال فقؿا ال تجب قسؿتف 

والؿـؼبة: صريؼ ضقؼ بقـ داريـ ال يؿؽـ أن , ومـؼبة, ودور صغقرةصغقر كحؿام 

األرض الغراس والبـاء فتثبت الشػعة فقفؿا تبعا لألرض إذا ع يسؾؽف أحد, ويتب

 .ال إن بقعا مـػرديـ األرض مع بقعا

الثؿرة والزرع إذا بقعا مع األرض, فال يمخذان بالشػعة: ألن يتبع األرض ال و

 .ذلؽ ال يدخؾ يف البقع, فال يدخؾ يف الشػعة كؼؿاش الدار فال شػعة لجار

 :ٚايػؿع١ ع٢ً ايؿٛز ٚقت عًُ٘

لؿ يعؾؿ بالبقع ففق فنن ـ 2فنن لؿ يطؾبفا وقت طؾؿ الشػقع بالبقع بال طذر بطؾتـ 1

وكذا لق أخر لعذر بلن طؾؿ لقال فلخره ـ 3فال تسؼط  طؾك شػعتف ولق مضك سـقن

إلك الصباح, أو لحاجة أكؾ أو شرب أو صفارة, أو إغالق باب, أو خروج مـ 
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وإن طؾؿ وهق غائب أشفد طؾك ـ 4ال تسؼط  حؿام, أو لقليت بالصالة وســفا

 .ال تؼسط الطؾب هبا إن قدر

 بأزبع١ أَٛز: ايػؿع١ٚتطكط 

سؼطت لػقات  أو صالحـلـ 2 بعـل ما اشرتيت الشػقع لؾؿشرتي: وإن قالـ 1

أو كذب العدل الؿخرب لف بالبقع, سؼطت: لرتاخقف طـ األخذ بال طذر, ـ 3 الػقر

أو صؾب الشػقع ـ 4 فنن كذب فاسؼا لؿ تسؼط: ألكف لؿ يعؾؿ الحال طؾك وجفف

عتف: ألن فقف إضرارا بالؿشرتي بتبعقض أخذ  بعض الحصة الؿبقعة سؼطت شػ

 .الصػؼة طؾقف والضرر ال يزال بؿثؾف

 :ٚال تطكط ايػؿع١

 أو أسؼطفا قبؾ البقع.ـ 3أو تقكؾ ألحدهؿا ـ 2 إن طؿؾ الشػقع دالال بقـفؿاـ 1

والشػعة لشريؽقـ اثـقـ بؼدر حؼقفؿا: ألهنا حؼ يستػاد بسبب الؿؾؽ, فؽاكت 

الثة وكصػ وثؾث وسدس, فباع رب الثؾث, طؾك قدر األمالك, فدار بقـ ث

فالؿسللة مـ ستة والثؾث يؼسؿ طؾك أربعة, لصاحب الـصػ ثالثة, ولصاحب 

السدس واحد, فنن طػا  أحد الشػقعقـ أخذ اآلخر الؽؾ أو ترك الؽؾ: ألن يف 
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أخذ البعض إضرارا بالؿشرتي, ولق وهبفا لشريؽف أو غقره لؿ يصح, وإن كان  

لؾحاضر أن يلخذ إال الؽؾ أو يرتك, فنن أخذ الؽؾ ثؿ حضر أحدهؿا غائبا فؾقس 

 الغائب قاسؿف.

وإن اشرتى اثـان حؼ واحد فؾؾشػقع أخذ حؼ أحدهؿا: ألن العؼد مع اثـقـ 

بؿـزلة طؼديـ, أو طؽسف بلن اشرتى واحد حؼ اثـقـ صػؼة, فؾؾشػقع أخذ 

حصتقـ أي  أحدهؿا: ألن تعدد البائع كتعدد الؿشرتي, أو اشرتى واحد شؼصقـ

مـ أرضقـ صػؼة واحدة, فؾؾشػقع أخذ أحدهؿا : ألن الضرر قد يؾحؼف بلرض 

 دون أرض.

 فصم انتصرف يف انشمص ادلشفٕع 
 :ٚإٕ تضسف َػرتٟ غكط ثبتت ؾٝ٘ ايػؿع١

أو صدقة بف ـ 4 , والؿذهب الرهـ ال يسؼط الشػعةأو رهـفـ 3أو هبتف ـ 2بققػف ـ 1

ـ اإلضرار بالؿقققف طؾقف والؿقهقب لف ال بقصقة, سؼطت الشػعة: لؿا فقف م

 وكحقه: ألكف مؾؽف بغقر طقض.

وال تسؼط الشػعة بؿجرد القصقة بف قبؾ قبقل الؿقصك لف بعد مقت الؿقصل:  

 لعدم لزوم القصقة. 
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وإن تصرف الؿشرتي فقف ببقع فؾؾشػقع أخذه بلحد البقعقـ: ألن سبب الشػعة 

ع يف العؼديـ, فنن أخذ باألول رجع الشراء, وقد وجد يف كؾ مـفؿا, وألكف شػق

الثاين طؾك بائعف بؿا دفع لف: ألن العقض لؿ يسؾؿ لف, وإن أجره فؾؾشػقع أخذه, 

وتـػسخ بف اإلجارة, هذا كؾف إن كان التصرف قبؾ الطؾب: ألكف مؾؽ الؿشرتي, 

وثبقت حؼ التؿؾؽ لؾشػقع ال يؿـع مـ تصرفف, وأما تصرفف بعد الطؾب فباصؾ: 

 لشػقع إذا.ألكف مؾؽ ا

ولؾؿشرتي الغؾة الحاصؾة قبؾ األخذ,  لف أيضا الـؿاء الؿـػصؾ: ألكف مـ مؾؽف 

الؿمبرة: ألكف مؾؽف, ويبؼك  والخراج بالضؿان, ولف أيضا الزرع والثؿرة الظاهرة

إلك الحصاد والجذاذ, ألن ضرره ال يبؼك وال أجرة طؾقف, وطؾؿ مـف أن الـؿاء 

ع إذا لؿ يمبر يتبع يف األخذ بالشػعة كالرد كرب, والطؾ الؿتصؾ كالشجر إذا

يف حال يعذر فقف الشريؽ بالتلخقر, بلن قاسؿ  و غرسأبالعقب, فنن بـك الؿشرتي 

الؿشرتي وكقؾ الشػقع, أو رفع األمر لؾحاكؿ, فؼاسؿف أو قاسؿ الشػقع إلضفاره 

 زيادة يف الثؿـ وكحقه, ثؿ غرس أو بـك, فؾؾشػقع تؿؾؽف بؼقؿتف دفعا لؾضرر,

فتؼقم األرض مغروسة أو مبـقة ثؿ تؼقم خالقة مـفؿا, فؿا بقـفؿا ففق ققؿة الغراس 

 والبـاء.

ولؾشػقع قؾعف ويغرم  ما كؼص مـ ققؿتف بالؼؾع لزوال الضرر بف, فنن أبك فال 
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شػعة, ولرب الغراس أو البـاء أخذه ولق اختار الشػقع تؿؾؽف بؼقؿتف بال ضرر  

وغقره: ألكف مؾؽف,  "الؿـتفك  "ر, كؿا يف يؾحؼ األرض بلخذه, وكذا مع ضر

 والضرر ال يزال بالضرر. 

وإن مات الشػقع قبؾ الطؾب بطؾت الشػعة: ألكف كقع خقار لؾتؿؾقؽ أشبف خقار 

ولذلؽ ال  الؼبقل, وإن مات  بعد الطؾب ثبتت لقارثف ألن الحؼ قد تؼرر بالطؾب:

 تسؼط بتلخقر األخذ بعده. 

فنن طجز طـ الثؿـ أو , لثؿـ الذي استؼر طؾقف العؼدويلخذ الشػقع الشؼص بؽؾ ا

بعضف سؼطت شػعتف: ألن يف أخذه بدون دفع كؾ الثؿـ إضرارا بالؿشرتي, 

والضرر ال يزال بالضرر, وإن حضر رهـا أو كػقال لؿ يؾزم الؿشرتي قبقلف, وكذا 

 ؾؿشرتي حبسف طؾك ثؿـف, قالف يف الرتغقبال يؾزمف قبقل طقض طـ الثؿـ, ول

 ره: ألن الشػعة قفري والبقع طـ رضك, ويؿفؾ إن تعذر يف الحال ثالثة أيام.وغق

و الثؿـ الؿمجؾ يلخذ الشػقع الؿؾلء بف: ألن الشػقع يستحؼ األخذ بؼدر الثؿـ 

ضد الؿؾلء وهق الؿعسر, يلخذه إذا كان الثؿـ تف والتلجقؾ مـ صػتف, ووصػ

 حتك حؾ ففق كالحال.  ممجال بؽػقؾ مؾلء دفعا لؾضرر, وإن لؿ يعؾؿ الشػقع
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ويؼبؾ يف الحؾػ يف قدر الثؿـ مع طدم البقـة لقاحد مـفؿا ققل الؿشرتي مع 

ففق أطؾؿ بالثؿـ, والشػقع لقس بغارم: ألكف ال شلء طؾقف,  يؿقـف: ألكف العاقد,

وإكؿا يريد تؿؾؽ الشؼص بثؿـف بخالف الغاصب وكحقه, فنن قال الؿشرتي: 

أللػ, ولق أثبت البائع أن البقع بلكثر مـ األلػ اشرتيتف بللػ, أخذ الشػقع با

مماخذة لؾؿشرتي بنقراره, فنن قال: غؾطت أو كذبت أو كسقت, لؿ يؼبؾ: ألكف 

رجقع طـ إقراره, ومـ ادطك طؾك إكسان شػعة يف شؼص فؼال: لقس لؽ مؾؽ يف 

 شركتل فعؾك الشػقع إقامة البقـة بالشركة, وال يؽػل مجرد وضع القد,

بائع بالبقع يف الشؼص الؿشػقع وأكؽر الؿشرتي شراءه وجبت الشػعة: وإن أقر ال

ألن البائع أقر بحؼقـ: حؼ لؾشػقع وحؼ لؾؿشرتي, فنن أسؼط حؼف بنكؽاره ثبت 

حؼ اآلخر, فقؼبض الشػقع مـ البائع ويسؾؿ إلقف الثؿـ, ويؽقن درك الشػقع طؾك 

ػقع طؾك الؿشرتي, البائع, ولقس لف وال لؾشػقع محاكؿة الؿشرتي, وطفدة الش

وطفدة الؿشرتي طؾك البائع يف غقر الصقرة األخقرة, فنذا ضفر الشؼص مستحؼا 

أو معقبا رجع الشػقع طؾك الؿشرتي بالثؿـ أو بلرش العقب, ثؿ يرجع الؿشرتي 

طؾك البائع, فنن أبك الؿشرتي قبض الؿبقع أجربه الحاكؿ, وال شػعة يف بقع خقار 

سقاد ومصر والشام: ألن طؿر وقػفا, إال أن يحؽؿ قبؾ اكؼضائف وال يف أرض ال

 ببقعفا حاكؿ أو يػعؾف اإلمام أو كائبف: ألكف مختؾػ فقف, وحؽؿ الحاكؿ يـػذ فقف.
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وإن باع شؼصا وسقػا يف طؼد واحد, فؾؾشػقع أخذ الشؼص بحصتف مـ الثؿـ:  

الؿبقع, ألكف تجب فقف الشػعة إذا بقع مـػردا, فؽذا إذا بقع مع غقره, أو تؾػ بعض 

فؾؾشػقع أخذ الشؼص بحصتف مـ الثؿـ : ألكف تعذر أخذ الؽؾ, فجاز لف أخذ 

الباقل, كؿا لق أتؾػف آدمل, فؾق اشرتى دارا بللػ تساوي ألػقـ فباع باهبا أو هدمفا 

 فبؼقت بللػ, أخذها الشػقع بخؿسؿائة. 

تام  قروال شػعة بشركة وقػ: ألكف ال يمخذ بالشػعة, فال تجب بف: ألن مستحؼف غ

الؿؾؽ, وال شػعة أيضا بغقر مؾؽ لؾرقبة سابؼ بلن كان شريؽا يف الؿـػعة 

كالؿقصل لف هبا, أو مؾؽ الشريؽان دارا صػؼة واحدة, فال شػعة ألحدهؿا طؾك 

اآلخر: لعدم الضرر, وال شػعة لؽافر طؾك مسؾؿ : ألن اإلسالم يعؾق وال يعؾك 

 طؾقف.

 ثبة انٕدٌؼخ

 .تربطا, واالستقداع تقكؾ فقف كذلؽ واإليداع تقكقؾ يف الحػظ

 .ويعترب لفا ما يعترب يف وكالة
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 ويستحب قبقلفا لؿـ طؾؿ أكف ثؼة قادر طؾك حػظفا, ويؽره لغقره إال برضك رهبا.

القديعة مـ بقـ مالف ولؿ يتعد ولؿ يػرط لؿ يضؿـ, وسقاء ذهب معفا  وإذا تؾػت

 شلء مـ مالف أو ال.

طرفا كؿا يحػظ مالف: ألكف تعالك أمر بلدائفا,  ؾفالؿقدع حػظفا يف حرز مثا ويؾزم

: مـ استقدع شقئا حػظف يف حرز "الرطاية  "وال يؿؽـ ذلؽ إال بالحػظ, قال يف 

 .مثؾف طاجال مع الؼدرة, وإال ضؿـ

 تعني احلسش:

ردها إلقف أو ال: لؿخالػتف  ضؿـ سقاء الحرز صاحبفا فلحرزها بدوكف, فنن طقــ 1

وإن أحرزها بؿثؾف أو أحرز مـف فال ضؿان طؾقف: ألن تؼققده هبذا ـ 2 لف يف حػظ مالف

 الحرز يؼتضل ما هق مثؾف فؿا فققف مـ باب أولك. 

 قطع ايعًـ عٔ ايداب١ ٜٓكطِ إىل قطُني:

وإن قطع العؾػ طـ الدابة الؿقدطة بغقر ققل صاحبفا ضؿـ: ألن العؾػ مـ ـ 1

ضل طؾػفا وسؼقفا, فؽلكف كؿال الحػظ, بؾ هق الحػظ بعقـف: ألن العرف يؼت

وإن هناه الؿالؽ طـ طؾػفا لؿ يضؿـ: إلذكف يف إتالففا, أشبف ما ـ 2 ملمقر بف طرفا

 لق أمره بؼتؾفا, لؽـ يلثؿ برتك طؾػفا إذا لحرمة الحققان. 
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 تعني اجلٝب ٚايهِ: 

وإن طقـ جقبف بلن قال: احػظفا يف جقبؽ فرتكفا يف كؿف أو يده ضؿـ: ألن 

ؿا كسل فسؼط ما يف كؿف أو يده, وطؽسف بعؽسف( , فنذا قال: الجقب أحرز, ورب

اتركفا يف كؿؽ أو يدك فرتكفا يف جقبف, لؿ يضؿـ: ألكف أحرز, وإن قال: اتركفا يف 

يدك, فرتكفا يف كؿف أو بالعؽس, أو قال: اتركفا يف بقتؽ فشدها يف ثقابف 

 وأخرجفا, ضؿـ: ألن البقت أحرز.

طادة كزوجتف وطبده, أو ردها لؿـ يحػظ مال رهبا وإن دفعفا إلك مـ يحػظ مالف 

لؿ يضؿـ لجريان العادة بف, ويصدق يف دطقى التؾػ والرد كالؿقدع, وطؽسف 

األجـبل والحاكؿ بال طذر فقضؿـ الؿقدع بدفعفا إلقفؿا: ألكف لقس لف أن يقدع 

 .مـ غقر طذر

 : ٚال ٜطايبإ

بال تػريط إن جفال( جزم بف يف  واألجـبل بالقديعة إذا تؾػت طـدهؿاـ 2الحاكؿ ـ 1

: ألن الؿقدع ضؿـ بـػس الدفع واإلطراض طـ الحػظ, فال يجب طؾك القجقز

الثاين ضؿان: ألن دفعا واحدا ال يقجب ضؿاكقـ, وقال الؼاضل: لف ذلؽ, 
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فؾؾؿالؽ مطالبة مـ شاء مـفؿا, ويستؼر الضؿان طؾك الثاين إن طؾؿ, وإال فعؾك 

 .ؿـتفكألول, وجزم بؿعـاه يف الا

 :سدخ يًُٛدع ضؿس زدٖا ع٢ً ٚإٕ سدخ خٛف أٚ

رهبا أو وكقؾف فقفا: ألن يف ذلؽ تخؾقصا لف مـ دركفا, فنن دفعفا لؾحاكؿ إذن ـ 1 

فنن غاب رهبا حؿؾفا الؿقدع معف يف ـ 2 ضؿـ: ألكف ال والية لف طؾك الحاضر

الؼصد إن كان أحرز ولؿ يـفف طـف: ألن بشرط السػر سقاء كان لضرورة أو ال, 

يؽـ ن لؿ وإـ 3 الؼاضل الحػظ وهق مقجقد هـا, ولف ما أكػؼ بـقة الرجقع, قالف

السػر أحػظ لفا, أو كان هنل طـف, دفعفا إلك الحاكؿ: ألن يف السػر هبا غررا: ألكف 

إلك غقر طرضة لؾـفب وغقره, والحاكؿ يؼقم مؼام صاحبفا طـد غقبتف. فنن أودطفا 

أهؾ فنن تعذر حاكؿ ـ 4 ضؿـفا: ألكف ال والية لفمع قدرتف طؾك الحاكؿ الحاكؿ 

 وألكف مقضع حاجة, وكذا حؽؿ مـ حضره الؿقت. أودطفا أهؾ ثؼة

 ايتعدٟ يف ايٛدٜع١:

ومـ تعدى يف القديعة بلن أودع دابة فركبفا لغقر طؾػفا وسؼقفا, أو أودع ثقبا 

ردها فؾبسف لغقر خقف مـ طث أو كحقه, أو أودع دراهؿ فلخرجفا مـ محرز ثؿ 

إلك حرزها, أو رفع الختؿ طـ كقسفا أو كاكت مشدودة فلزال الشد, ضؿـ, خرج 
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مـفا شقئا أو ال: لفتؽ الحرز, أو خؾطفا بغقر متؿقز كدراهؿ بدراهؿ وزيت بزيت  

وإن ضاع البعض ولؿ يدر , مـ مالف أو غقره, فضاع الؽؾ ضؿـ القديعة: لتعديف

هؿ بدكاكقر لؿ يضؿـ, وإن أخذ وإن خؾطفا بتؿقز كدرا أيفؿا ضاع ضؿـ أيضا

فضاع الؽؾ, ضؿـف وحده, وإن رد بدلف غقر بعقـف درهؿا مـ غقر محرزه ثؿ رده 

 .متؿقز ضؿـ الجؿقع

 تضُني ايضيب:

ومـ دفع لصبل وكحقه ـ 2 وديعة لؿ يربأ إال بردها لقلقف ومـ أودطف صبلـ 1

 ولعبده, ضؿـفا بنتالففا يف رقبتف.ا, وديعة يضؿـفا مطؾؼ

 جٕل لٕل ادلٕدع يف رد انٕدٌؼخ نرثٓبفصم ل
 :ٜٚكبٌ قٍٛ املٛدع يف

أو غقره بنذكف بلن قال: دفعتفا لػالن ـ 3 أو مـ يحػظ مالفـ 2 ردها إلك رهباـ 1

بنذكؽ, فلكؽر مالؽفا اإلذن أو الدفع قبؾ ققل الؿقدع كؿا لق ادطك ردها طؾك 

 مالؽفا. 
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 :ٜٚكبٌ قٛي٘ يف

ف: ألكف أمقـ, لؽـ إن ادطك التؾػ بظاهر, كؾػ بف وطدم التػريط بقؿقــ 2تؾػفا ـ 1

 .ثؿ قبؾ ققلف يف التؾػبالتؾػ الظاهر ببقـة 

وإن أخر ردها بعد صؾبفا بال طذر ضؿـ, ويؿفؾ ألكؾ وكقم وهضؿ صعام بؼدره, 

 .وإن أمره بالدفع إلك وكقؾف, فتؿؽـ وأبك, ضؿـ, ولق لؿ يطؾبفا وكقؾف

 صٛز:

ببقـة أو إقرار, ثؿ ادطك ردا أو تؾػا  ت القديعةفنن قال: لؿ تقدطـل, ثؿ ثبتـ 1

 البقـقة سابؼقـ لجحقده لؿ يؼبال ولق ببقـة: ألكف مؽذب لؾبقـة, وإن شفدت

بلحدهؿا ولؿ تعقـ وقتا لؿ تسؿع, بؾ يؼبؾ ققلف بقؿقـف يف الرد والتؾػ يف ما إذا 

أو  أجاب بؼقلف: مالؽ طـدي شلء وكحقه, كؿا لق أجاب بؼقلف: ال حؼ لؽ قبؾل

أو ادطك الرد أو التؾػ بعد جحقده بالبقـة: ألن ققلف ال يـايف  ال تستحؼ طؾل شقئا,

وارث  :وإن مات الؿقدع و ادطك وارثف الرد مــ 2 ما شفدت بف البقـة وال يؽذهبا

الؿقدع لرهبا أو مـ مقرثف وهق الؿقدع لؿ يؼبؾ إال ببقـة: ألن صاحبفا لؿ يلتؿـف 

ن صؾب أحد الؿقدطقـ كصقبف مـ مؽقؾ أو مقزون وإـ 3 طؾقفا بخالف الؿقدع

 .يـؼسؿ بال ضرر أخذ كصقبف فقسؾؿ إلقف: ألن قسؿتف مؿؽـة بغقر ضرر وال غبـ
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 ضابط: 

ولؾؿستقدع والؿضارب والؿرهتـ والؿستلجر إذا غصبت العقـ مـفؿ مطالبة 

غاصب العقـ: ألهنؿ ملمقرون بحػظفا, وذلؽ مـف, وإن صادره سؾطان أو أخذها 

 قفرا لؿ يضؿـ, قالف أبق الخطاب.مـف 

 ٕادثبة إحٍبء ادل

وهل مشتؼة مـ الؿقت, وهق طدم الحقاة, واصطالحا: األرض الؿـػؽة طـ 

االختصاصات ومؾؽ معصقم, بخالف الطرق واألقـقة ومسقؾ الؿقاه 

والؿحتطبات وكحقها, وما جرى طؾقف مؾؽ معصقم بشراء أو ططقة أو غقرهؿا, 

 ء.باإلحقافال يؿؾؽ شقئا مـ ذلؽ 

مـ مسؾؿ وكافر ذمل مؽؾػ وغقره, لؽـ طؾك  األرض الؿقات مؾؽفاا فؿـ أحق

الذمل خراج ما أحقك مـ مقات طـقة بنذن اإلمام يف اإلحقاء وطدمف: وألهنا طقـ 

مباحة فال يػتؼر مؾؽفا إلك إذن يف دار اإلسالم وغقرها, فجؿقع البالد سقاء يف 

راق كغقرها مؿا أسؾؿ أهؾف طؾقف أو ذلؽ, والعـقة كلرض مصر والشام والع

 .صقلحقا طؾقف
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 األغٝا٤ اييت ال متًو باإلسٝا٤ أزبع١:

 ما أحقاه مسؾؿ مـ أرض كػار صقلحقا طؾك أهنا لفؿ ولـا الخراج.ـ 1

فنن ـ 2واكتػاء الؿاكع,  ويؿؾؽ باإلحقاء ما قرب مـ طامر إن لؿ يتعؾؼ بؿصؾحتف

وكذا مقات الحرم ـ 3 ؿا لؿ يؿؾؽتعؾؼ بؿصالحف كؿؼربة ومؾؼك كـاستف وكحقه

وما كصب طـف الؿاء مـ الجزائر لؿ يحل بالبـاء: ألكف ـ 4 وطرفات ال يؿؾؽ بنحقاء

 .يرد الؿاء إلك الجاكب األخر فقضر بلهؾف ويـتػع بف بـحق زرع

 :ٚإذا ٚقع يف ايطسٜل ٚقت اإلسٝا٤ ْصاع

 .وال تغقر بعد وضعفاـ 2 سبعة أذرع ؾطريؼفـ 1 

 ضابط:

  .ؾؽ معدن ضاهر كؿؾح وكحؾ وجص بنحقاء, ولقس لإلمام إقطاطفوال يؿ

 األغٝا٤ اييت ٜهٕٛ بٗا اإلسٝا٤:

ومـ أحاط مقاتا بلن أدار حقلف حائطا مـقعا بؿا جرت العادة بف فؼد أحقاه, ـ 1

 ى أو أجرـ 3 أو حػر بئرا فقصؾ إلك الؿاء فؼد أحقاهـ 2 سقاء أرادها لؾبـاء أو غقره
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الؿاء طـ الؿقات إذا كان ال يزرع  أو حبسـ 4مـ طقـ وكحقها  الؿاء  إلك الؿقات 

 .زرع فؼط أحقاه: ألن كػع األرض بذلؽ أكثر مـ الحائطقمعف ل

 :ٚال إسٝا٤

 , يحقا بغرس.وزرعـ 2بحرث ـ 1  

 سدٚد احلسِٜ:

أي: الؼديؿة, مـسقبة إلك طاد ولؿ يرده طادا  ويؿؾؽ الؿحقل حريؿ البئر العاديةـ 1

ذراطا مـ كؾ جاكب إذا كاكت اكطؿت وذهب ماؤها, فجدد حػرها  بعقـفا خؿسقـ

الؿحدثة كصػفا خؿسة  وحريؿ البديةـ 2 وطؿارهتا أو اكؼطع ماؤها فاستخرجف

وحريؿ دار مـ مقات ـ 4 وحريؿ شجرة: قدر مد أغصاهناـ 3 وطشرون ذراطا

 .حقلفا مطرح تراب وكـاسة وثؾج وماء مقزاب, وال حريؿ لدار محػقفة بؿؾؽ

 .بحسب العادة أصحاب البققت يتصرف يف كؾ مـو
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 أغٝا٤ ال ٜهٕٛ بٗا املًو:

ومـ تحجر مقاتا بلن أدار حقلف أحجارا وكحقها, لؿ يؿؾؽف وهق أحؼ بف ـ 1

وال يؿؾؽف , ولإلمام إقطاع مقات لؿـ يحققفـ 2 ووارثف مـ بعده, ولقس لف بقعف

 ق أحؼ مـ غقره, فنذا أحقاه مؾؽف.باإلقطاع, بؾ ه

 :يإلَاّ ٜباحٚ

إقطاع غقر مقات تؿؾقؽا واكتػاطا ـ 2, ولإلمام إقطاع مقات لؿـ يحققفـ 1

ولف إقطاع الجؾقس لؾبقع والشراء يف الطريؼ القاسعة ورحبة مسجد ـ 3 لؾؿصؾحة

غقر محقصة ما لؿ يضر بالـاس: ألكف لقس لإلمام أن يلذن فقؿا ال مصؾحة فقف 

 فضال طؿا فقف مضرة. 

 ٜرتتب ع٢ً اإلقطاع:

ويؽقن الؿؼطع لف أحؼ بجؾقسفا وال يزول حؼف بـؼؾ متاطف مـفا: ألكف قد استحؼ 

بنقطاع اإلمام, ولف التظؾقؾ طؾك كػسف بؿا لقس ببـاء بال ضرر, ويسؿك هذا إقطاع 

 .إرفاق



  

 

199 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

مـ غقر إقطاع لؾطرق القاسعة والرحبة غقر الؿحقصة الحؼ لؿـ سبؼ يجقز و 

: ألكف سبؼ إلك ما لؿ م بف يف القجقزقؿاشف فقفا وإن صال جز بالجؾقس ما بؼل

 الؿـتفك "يسبؼ إلقف مسؾؿ, فؾؿ يؿـع, فنذا كؼؾ متاطف كان لغقره الجؾقس, ويف 

  , وهذا هق الؿذهب.: فنن أصالف أزيؾ: ألكف يصقر كالؿالؽواإلقـاع

 ايطبل إىل املباح:

ستقيا وضاقت اقرتاطا: ألهنؿا اولقس فقفا إقطاع  ك صريؼوإن سبؼ اثـان فلكثر إل

والؼرطة, مؿقزة ومـ سبؼ إلك مباح مـ صقد أو حطب أو معدن وكحقه  ,يف السبؼ

 ففق أحؼ بف, وإن سبؼ إلقف اثـان قسؿ بقـفؿا. 

 تٛشٜع املا٤:

 ولؿـ يف أطؾك الؿاء الؿباح كؿاء مطر السؼل وحبس الؿاء إلك أن يصؾ إلك كعب

ؿ يػضؾ طـ األول أو ثؿ يرسؾف إلك مـ يؾقف فقػعؾ كذلؽ وهؾؿ جرا, فنن ل رجؾف

مـ بعده شلء فال شلء لمخر, فنن كان الؿاء مؿؾقكا قسؿ بقـ الؿالك بؼدر 

 الـػؼة والعؿؾ, وتصرف كؾ واحد يف حصتف بؿا شاء.
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 أسهاّ املباسات:

 لن يؿـع الـاس مـ مرطك لدواب الؿسؾؿقـب ولإلمام دون غقره حؿك مرطكـ 1

وال ـ 2 لؿ يضرهؿ بالتضققؼ طؾقفؿدقة ما التل يؼقم بحػظفا كخقؾ الجفاد والص

ومـ ـ 3 اب طقضا طـ مرطك مقات أو حؿكيجقز ألحد أن يلخذ مـ أرباب الدو

جؾس يف كحق جامع لػتقى أو إقراء ففق أحؼ بؿؽاكف ما دام فقف أو غاب لعذر وطاد 

ومـ سبؼ إلك رباط أو كزل فؼقف بؿدرسة أو صقيف بخاكؼاه لؿ ـ 4 فؾف الحؼ قريبا

 ة.وجف مـف لحاجيبطؾ حؼف بخر

 ثبة اجلؼبنخ

واصطالحا: أن يجعؾ جائز التصرف  ما يعطاه اإلكسان طؾك أمر يػعؾف,: الجعالة

ـاء شقئا متؿقال معؾقما لؿـ يعؿؾ لف طؿال معؾقما, كرد طبده مـ محؾ كذا أو ب

 .مدة معؾقمة كشفر كذا, أو مدة مجفقلةحائط كذا, أو طؿال مجفقال 
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 ١:ايؿسم بني اإلداز٠ ٚاجلعاي 

ويجقز الجؿع بقـفؿا هـا بخالف ـ 2 فال يشرتط العؾؿ بالعؿؾ وال الؿدةـ 1

ويؼقم العؿؾ مؼام الؼبقل: ألكف يدل طؾقف ـ 3 اإلجارة, ولف تعققـ العامؾ لؾحاجة

 .كالقكالة

 :ٚايعٌُ ايرٟ ٜؤخر اجلعٌ عًٝ٘ نسد عبد ٚيكط١

خذه, وكخقاصة وبـاء مالؽفا جعال لقردها لؿ يبح لف أ فنن كاكت يف يده فجعؾ لفـ 1

حائط وسائر ما يستلجر طؾقف مـ األطؿال, فؿـ فعؾف بعد طؾؿف بؼقل صاحب 

وإن بؾغف ـ 2.العؿؾ: مـ فعؾ كذا فؾف كذا, استحؼف: ألن العؼد استؼر بتؿام العؿؾ

الجعؾ يف أثـاء العؿؾ يلخذ قسط تؿامف: ألن ما فعؾف قبؾ بؾقغ الخرب غقر ملذون 

 وإن لؿ يبؾغف إال بعد العؿؾ لؿ يستحؼ شقئا لذلؽ. ـ 3 فقف, فؾؿ يستحؼ بف طقضا

 ايعٌُ اجملاعٌ عًٝ٘ ٜٓكطِ إىل قطُني:

والجؿاطة إذا طؿؾقه يؼتسؿقكف ـ 2ـ إذا طؿؾف شخص واحد فنكف يستحؼ الجعؾ 1

 بالسقية: ألهنؿ اشرتكقا يف العؿؾ الذي يستحؼ بف العقض, فاشرتكقا فقف. 

 ضابط:
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 ؿا فسخفا كالؿضاربة.والجعالة طؼد جائز لؽؾ مـف

 ؾطذ عكد اجلعاي١:

فؿتك كان الػسخ مـ العامؾ قبؾ تؿام العؿؾ فنكف ال يستحؼ شقئا: ألكف أسؼط ـ 1

إن كان الػسخ مـ الجاطؾ بعد ـ و3 ؼ كػسف حقث لؿ يلت بؿا شرط طؾقفح

 أجرة مثؾ طؿؾف: ألكف طؿؾف بعقض لؿ يسؾؿ لف يستحؼ  لعامؾاالشروع يف العؿؾ ف

 .الػسخ مـ الجاطؾ قبؾ الشروع يف العؿؾ ال شلء لؾعامؾإن كان ـ و3

 ضابط:

 .وإن زاد أو كؼص قبؾ الشروع يف الجعؾ جاز: ألهنا طؼد جائز

 :َٚع االختالف

يؼبؾ ققل الجاطؾ: ألكف مـؽر, واألصؾ براءة  الجعؾ أو قدرـ 2يف أصؾ الجعؾ ـ 1

 ذمتف.
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 ايعٌُ َٔ غري طًب: 

طؿال بغقر جعؾ وال إذن لؿ يستحؼ طقضا:  ومـ رد لؼطة أو ضالة أو طؿؾ لغقره

 .لئال يؾزم اإلكسان ما لؿ يؾتزمفألكف بذل مـػعة مـ غقر طقض فؾؿ يستحؼف: و

 :يف َطأيتني إال

وإال ديـارا أو اثـل ـ 2 فؾف أجرة الؿثؾ ترغقبا ةيف تخؾقص متاع غقره مـ هؾؽـ 1

ؼ بـػؼتف أيضا: ويرجع راد اآلب طشر درهؿا طـ رد اآلبؼ مـ الؿصر أو خارجف, 

ألكف ملذون يف اإلكػاق شرطا لحرمة الـػس, ومحؾف إن لؿ يـق التربع ولق هرب مـف 

يف الطريؼ, وإن مات السقد رجع يف تركتف وطؾؿ مـف جقاز أخذ اآلبؼ لؿـ وجده 

وهق أماكة بقده, ومـ ادطاه فصدقف العبد أخذه, فنن لؿ يجد سقده دفعف إلك اإلمام 

, وال يؿؾؽف مؾتؼطف وحػظ ثؿـف حبف, ولف بقعف لؿصؾحةأو كائبف لقحػظف لصا

 بالتعريػ كضقال اإلبؾ, وإن باطف فػاسد.
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 أخر األدس٠ ع٢ً أؾعاٍ ايكسب١ قطُإ:

إلك غقره مؿا ال يتعدى كػع فاطؾف وة بيختص فاطؾف أن يؽقن مـ أهؾ الؼرـ ما 1

كاألذان وأما ما يتعدى كػعف ـ 2 ال يجقز أخذ العقض طؾقففكالصالة والصقام 

 .فؼف فقجقزووتعؾقؿ كحق 

 ايٓاع يف االضتعداد يًعٌُ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ شخص غقر معد كػسف لؾعؿؾ.2ـ شخص معد كػسف لؾعؿؾ 1

 ايػدط ايرٟ َعد ْؿط٘ يًعٌُ ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

ـ إذا جعؾ لف أجرة فنكف يستحؼ األجرة 2ـ إذا جعؾ لف جعؾ فنكف يستحؼ الجعؾ 1

 يف العؿؾ ولؿ يجعؾ لف جعؾ وال أجرة, يستحؼ أجرة الؿثؾ. ـ إذا أذن لف3

 ايػدط ايرٟ غري َعد ْؿط٘ يًعٌُ ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

ـ إذا جعؾ لف أجرة فنكف يستحؼ األجرة 2ـ إذا جعؾ لف جعؾ فنكف يستحؼ الجعؾ 1

 ـ إذا أذن لف يف العؿؾ ولؿ يجعؾ لف جعؾ وال أجرة, فال يستحؼ شقئا.3
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 ثبة انهمطخ 

هل مال أو مختص ضؾ طـ ربف , قال بعضفؿ: وهل مختصة اصطالحا:  لؾؼطةا

 بغقر الحققان ويسؿك ضالة. 

 الحققان: إذا ضاع يؼال: لف ضالة, وغقر الحققان إذا ضاع يؼال: لف لؼطة.

 ايًكط١ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

ؽ ـ ويؼسؿ يجقز التؼاصف ويؿؾ3ـ وقسؿ يحرم التؼاصف 2ـ قسؿ يؿؾؽ بال تعريػ 1

 بعد التعريػ.

 .صؾبف يعترب فقؿا يجب تعريػف أن تتبعف هؿة أوساط الـاس بلن يفتؿقا يف و

 ايكطِ األٍٚ: 

كشسع كعؾ  الرغقػ والسقط وهق الذي يضرب بفكيؿؾؽ بااللتؼاط الذي 

بال تعريػ, ويباح االكتػاع بف, وكذا التؿرة والخرقة وما ال خطر فقؿؾؽ  وكحقهؿا

 لف وال يؾزمف دفع بدلف.
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 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

 ايكطِ ايجاْٞ:  

وما امتـع مـ سبع صغقر كذئب, ويرد الؿاء كثقر وجؿؾ وكحقهؿا كالبغال 

والحؿقر والظباء والطققر والػفقد, ويؼال لفا: الضقال والفقام والفقامؾ, حرم 

 .أخذه, فنن أخذها ضؿـفا, وكذا كحق حجر صاحقن وخشب كبقر

 ايكطِ ايجايح:

كحقها مـ حققان كغـؿ وفصالن وطجاجقؾ ولف التؼاط غقر ما تؼدم مـ الضقال و

إن أمـ كػسف طؾك ذلؽ وققي بشرط , وغقره كلثؿان ومتاع ولد الػرس وأفالء

يلمـ كػسف طؾقفا ففق كغاصب فؾقس لف ن لؿ طؾك تعريػفا, واألفضؾ تركفا, وإ

ويضؿـفا إن تؾػت فرط أو لؿ يػرط وال  أخذها لؿا فقف مـ تضققع مال غقره,

 .ا إلك مقضعفا أو فرط فقفا, ضؿـفاومـ أخذها ثؿ رده يؿؾؽفا, وإن طرففا

 :ٚخيري يف ايػا٠ ٚحنٖٛا بني

أو يـػؼ طؾقفا مـ مالف بـقة ـ 3 أو بقعفا ويحػظ ثؿـفاـ 2 ذبحفا وطؾقف الؼقؿةـ 1 

 .الرجقع
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 :َٚا خيػ٢ ؾطادٙ ي٘ 

 أو تجػقػ ما يؿؽـ تجػقػف.ـ 3أو أكؾف بؼقؿتف ـ 2بقعف وحػظ ثؿـف ـ 1

 ايًكط١: نٝؿ١ٝ تعسٜـ

ويعرف الجؿقع وجقبا, هنارا يف مجامع الـاس كاألسقاق وأبقاب الؿساجد يف 

أوقات الصؾقات: ألن الؿؼصقد إشاطة ذكرها وإضفارها: لقظفر طؾقفا صاحبفا 

غقر الؿساجد فال تعرف فقفا, حقال كامال, طؼب االلتؼاط: ألن صاحبفا يطؾبفا 

 ـادي طؾك الؿؾتؼط.إذا, كؾ يقم ثؿ أسبقطا ثؿ طرفا, وأجرة الؿ

 نٝؿ١ٝ متًو ايًكط١:

مـ غقر اختقار كالؿقراث غـقا كان أو فؼقرا, وال  ويؿؾؽف بعد التعريػ حؽؿا

 .يؿؾؽفا بدون تعريػ

 :ال ٜتضسف ؾٝٗا ست٢ ٜعسفٚ

 .وصػتفاـ 5وجـسفا ـ 4وقدرها ـ 3ووكاءها ـ 2وطاءها ـ 1
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 :ذيوَعسؾ١ ٜٚطتشب 

 .واإلشفاد طؾقفاـ 2طـد وجداهنا ـ 1

 ابط:ض

فؿتك جاء صالبفا فقصػفا لزم دفعفا إلقف بال بقـة وال يؿقـ, وإن لؿ يغؾب طؾك ضـف 

 .صدقف

 ويضؿـ تؾػفا وكؼصفا بعد الحقل مطؾؼا ال قبؾف إن لؿ يػرط.

والسػقف والصبل يعرف لؼطتفؿا ولقفؿا لؼقامف مؼامفؿا, ويؾزمف أخذها مـفؿا, 

رف ففل لفؿا, وإن وجدها طبد فنن تركفا يف يدهؿا فتؾػت, ضؿـفا, فنن لؿ تع

طدل فؾسقده أخذها مـف وتركفا معف لقعرففا, فنن لؿ يلمـ سقده طؾقفا سرتها طـف 

وسؾؿفا لؾحاكؿ, ثؿ يدفعفا إلك سقده بشرط الضؿان, والؿؽاتب كالحر, ومـ 

 بعضف حر ففل بقـف وبقـ سقده. 

ـف مؾؽف آخذه ومـ ترك حققاكا ال طبدا أو متاطا بػالة الكؼطاطف أو طجز ربف ط

بخالف طبد ومتاع, وكذا ما يؾؼك يف البحر خقفا مـ غرق فقؿؾؽف آخذه, وإن 

 اكؽسرت سػقـة فاستخرجف ققم ففق لربف وطؾقف أجرة الؿثؾ. 
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ومـ أخذ كعؾف وكحقه مـ متاطف ووجد مقضعف غقره فؾؼطة , ويلخذ حؼف مـف بعد  
 تعريػف, وإذا وجد طـربة طؾك الساحؾ ففل لف.

 ظثبة انهمٍ

 اصطالحا: صػؾ ال يعرف كسبف وال رقف, صرح يف شارع أو غقره, أو ضؾ. الؾؼقط 

 سهِ أخر ايًكٝط:

 ك أخذه.ويسـ اإلشفاد طؾ, وأخذه فرض كػاية

 ايًكٝط ي٘ مخط١ أسهاّ:

وما ـ 2 ألن الحرية هل األصؾ, والرق طارضيف جؿقع األحؽام:  وهق حرـ 1

ل يف جقبف أو تحتف ضاهرا أو مدفقكا, مـ فراش تحتف أو ثقاب فققف أو ما وجد معف

صريا أو متصال بف كحققان أو غقره مشدودا بثقابف, أو مطروحا قريبا مـف ففق لف 

ويـػؼ طؾقف مـف مؾتؼطف بالؿعروف: ـ 3 طؿال بالظاهر: وألن لف يدا صحقحة كالبالغ

وال يجب طؾك الؿؾتؼط, , يؽـ معف شلء فؿـ بقت الؿال ن لؿ وإ لقاليتف طؾقف,

ن تعذر اإلكػاق مـ بقت الؿال فعؾك مـ طؾؿ حالف مـ الؿسؾؿقـ, فنن تركقه فن
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وهق مسؾؿ إذا وجد يف دار اإلسالم وإن كان فقفا أهؾ ذمة تغؾقبا لإلسالم ـ 4 أثؿقا

 وإن وجد يف بؾد كػار ال مسؾؿ فقف فؽافر تبعا لؾدارـ 5 والدار

 داز ٜٓكطِ إىل قطُني:سهِ ايًكٝط َٔ سٝح اي

 ـ وجد يف دار كػر.2 ار إسالموجد يف دـ 1

  ؾإذا ٚدد يف داز إضالّ:

أهؾفا كؾفؿ أهؾ ذمة ففق  إذا كانـ 2ؾفا كؾفؿ مسؾؿقن ففق مسؾؿ إذا كان أهـ 1

 إذا اختؾطقا ففق مسؾؿ تغؾقبا لإلسالم. ـ 3ذمل 

 إذا ٚدد يف داز نؿس:ٚ

فؽافر تغؾقبا  قفؿ مسؾؿإذا كان أهؾفا كػار وفـ 2 ا كان أهؾفا كؾفؿ كػار فؽافرإذـ 1 

 إذا فقفا مسؾؿقن كثر فسؾؿ تغؾقبا لؾؽػر.ـ 3 لؾؽػر

 سضا١ْ ايًكٝط:

 . اأمقـبشرط أن يؽقن لقاجده  ة الؾؼقطوحضاك

 ضابط:

 .ويـػؼ طؾقف مؿا وجد معف مـ كؼد أو غقره بغقر إذن حاكؿ ألكف ولقف
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 مخظ صٛز ال ٜكس ايًكٝط يف ٜد ًَتكط٘: 

أو بدويا يـتؼؾ يف ـ 4 كافرا والؾؼقط مسؾؿ أوـ 3أو رققؼا ـ 2إن كان فاسؼا ـ 1

 .أو وجده يف الحضر فلراد كؼؾف إلك البادية لؿ يؼر بقدهـ 5الؿقاضع 

 ومقراثف وديتف كدية حر لبقت الؿال إن لؿ يخؾػ وارثا كغقر الؾؼقط, وال والء طؾقف 

كف وولقف يف الؼتؾ العؿد العدوان اإلمام يتخقر بقـ الؼصاص والدية لبقت الؿال أل

ولل مـ ال ولل لف, وإن قطع صرفف طؿدا اكتظر بؾقغف ورشده لقؼتص أو يعػق, وإن 

ادطك إكسان أكف مؿؾقكف ولؿ يؽـ بقده لؿ يؼبؾ إال ببقـة تشفد أن أمتف ولدتف يف 

 مؾؽف وكحقه.

وإن أقر رجؾ أو امرأة ولق ذات زوج مسؾؿ أو كافر أكف ولده لحؼ بف ألن اإلقرار 

 .التصال كسبف وال مضرة طؾك غقره فقفبف محض مصؾحة لؾطػؾ 

 َٔ ادع٢ يكٝطا: طٚغس

 .وأن يؿؽـ كقكف مـف حرا كان أو طبداـ 2 أن يـػرد بدطقتفـ 1 

ولق بعد مقت الؾؼقط فقؾحؼف وإن لؿ  وإذا ادطتف الؿرأة لؿ يؾحؼ بزوجفا كعؽسف,

 يؽـ لف تقأم أو ولد احتقاصا لؾـسب.
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ده يف ديـف إال أن يؼقؿ ببقـة تشفد أكف ولد طؾك وال يتبع الؾؼقط الؽافر الؿدطل أكف ول

فراشف, ألن الؾؼقط محؽقم بنسالمف بظاهر الدار, فال يؼبؾ ققل الؽافر يف كػره 

 بغقر بقـة, وكذا ال يتبع رققؼا يف رقف.

 

وإن اطرتف الؾؼقط بالرق مع سبؼ مـاف لؾرق مـ بقع وكحقه أو طدم سبؼف لؿ 

رية الؿحؽقم هبا, سقاء أقر ابتداء إلكسان أو جقابا يؼبؾ, ألكف يبطؾ حؼ اهلل مـ الح

بالدطقى طؾقف, أو قال الؾؼقط بعد بؾقغف: إكف كافر لؿ يؼبؾ مـف, ألكف محؽقم 

 بنسالمف, ويستتاب, فنن تاب وإال قتؾ.

 :مجاع٢١ ايًكٝط ٚإٕ ادع

 ؿن لوإـ 2 قدم ذو البقـة مسؾؿا أو كافرا حرا أو طبدا ألهنا تظفر الحؼ وتبقـفـ 1 

, بف لحؼف يؽـ لفؿ بقـة أو تعارضت طرض معفؿ طؾك الؼافة, فؿـ ألحؼتف الؼافة

وال  وإن ألحؼتف باثـقـ فلكثر لحؼ هبؿ, وإن ألحؼتف بؽافر أو أمة لؿ يحؽؿ بؽػره

 .رقف, وال يؾحؼ بلكثر مـ أم

والؼافة: ققم يعرفقن األكساب بالشبف, وال يختص ذلؽ بؼبقؾة معقـة ويؽػل 

 .واحد
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 :ثالث١ كا٥ـاي طٚغس 

 .مجربا يف اإلصابة, ويؽػل مجرد خربهـ 3طدال ـ 2أن يؽقن ذكرا ـ 1 

 وكذا إن وصئ اثـان امرأة بشبفة يف صفر واحد وأتت بقلد يؿؽـ أن يؽقن مـفؿا.

 كتبة انٕلف

 مؿا اختص بف الؿسؾؿقن ومـ الؼرب الؿـدوب إلقفا. الققػ

 يب.و قرطؾك بر أ وهق تحبقس األصؾ وتسبقؾ الؿـػعةالققػ: 

 .األصؾ ما يؿؽـ االكتػاع بف مع بؼاء طقـف

 أن يؽقن  جائز التصرف. القاقػ:  طووشر

 : قطُإ صٝؼ ايٛقـ

وبالػعؾ الدال طؾقف طرفا كؿـ جعؾ أرضف مسجدا ـ 2الققػ بالؼقل  ويصحـ 1

وأذن لؾـاس يف الصالة فقف , أو إذن فقف وأقام, أو جعؾ أرضف مؼربة وأذن لؾـاس 

ا , أو سؼاية وشرطفا لفؿ, ألن العرف جار بذلؽ, وفقف داللة طؾك يف الدفـ فقف

 الققػ.
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 أيؿاظ ايٛقـ تٓكطِ إىل قطُني:

وقػت وحبست وسبؾت, فؿتك أتك بصقغة مـفا صار وقػا مـ  وصريح الؼقل: ـ 1

 .غقر اكضؿام أمر زائد

وكـايتف: تصدقت وحرمت وأبدت, ألكف لؿ يثبت لفا فقف طرف لغقي وال ـ 2

أو اقرتان الؽـاية بلحد األلػاظ الخؿسة بـ الـقة مع الؽـاية : أ ـ تشرتطشرطل, ف

الباققة مـ الصريح والؽـاية, كتصدقت بؽذا صدقة مقققفة أو محبسة أو مسبؾة أو 

أو اقرتاهنا, بحؽؿ ج ـ محرمة أو ممبدة, ألن الؾػظ يرتجح بذلؽ إلرادة الققػ 

 قرث.الققػ كؼقلف: تصدقت بؽذا صدقة ال تباع وال ت

 أزبع١ غسٚط:  ايٛقـٜٚػرتط يف

  :األولالشرط 

أن تؽقن العقـ يـتػع هبا دائؿا مع معقـ, فال يصح وقػ شلء يف الذمة  الؿـػعة

مـ  كعبد ودار ولق وصػف كالفبة, يـتػع بف مع بؼاء طقـف, كعؼار وحققان وكحقهؿا

يصح مقصك هبا, وال طقـ ال  أثاث وسالح. وال يصح وقػ الؿـػعة كخدمة طبد

ويصح وقػ  بقعفا كحر وأم ولد, وال ما ال يـتػع بف مع بؼائف كطعام ألكؾ,
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 الؿصحػ والؿاء الؿشاع. 

 والشرط الثاين 

التؼرب إلك اهلل تعالك,  إذا كان طؾك جفة طامة, ألن الؿؼصقد مـف أن يؽقن طؾك بر

وإذا لؿ يؽـ طؾك بر لؿ يحصؾ الؿؼصقد كالؿساجد والؼـاصر والؿساكقـ 

ت وكتب العؾؿ, واألقارب مـ مسؾؿ وذمل, ألن الؼريب الذمل مقضع والسؼايا

 .الؼرابة بدلقؾ جقاز الصدقة طؾقف, فقصح الققػ طؾك كافر معقـ

 ٚال ٜضح ايٛقـ ع٢ً:

ـ 5وبقعة ـ 4وكـقسة ـ 3 ومرتد الكتػاء الدوام ألهنؿا مؼتقالن طـ قربـ 2 حربلـ 1

ا بـقت لؾؽػر, والؿسؾؿ وصقمعة فال يصح الققػ طؾقفا, ألهنـ 6وبقت كار 

وبدع مضؾة, فال  وكسخ التقراة واإلكجقؾ وكتب زكدقةـ 7 والذمل يف ذلؽ سقاء

وال يصح أيضا طؾك قطاع ـ 8 يصح الققػ طؾك ذلؽ ألكف إطاكة طؾك معصقة

قرب أو تبخقره أو  أو التـقير طؾكـ 11 أو فؼراء أهؾ الذمةـ 11أو الؿغاين ـ 9الطريؼ 

وال وقػ ستقر لغقر الؽعبة. وكذا القصقة فال ـ 12 يخدمفطؾك مـ يؼقؿ طـده أو 

وكذا الققػ طؾك كػسف قال اإلمام: ال ـ 13 تصح طؾك مـ ال يصح الققػ طؾقف

أطرف الققػ إال ما أخرجف هلل تعالك أو يف سبقؾف, فنن وقػف طؾقف حتك يؿقت فال 



 

 

216 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

ز لف أن يؿؾؽ يؿقت فال أطرفف, ألن الققػ إما تؿؾقؽ لؾرقبة أو الؿـػعة, وال يجق

وإن لؿ يذكر غقر كػسف مـ كػسف, ويصرف يف الحال لؿـ بعده كؿـؼطع االبتداء, 

كػسف لؿ يصح الققػ, وطـف يصح الققػ طؾك كػسف واختارها ابـ أبل مقسك 

تؼل الديـ قال يف اإلكصاف وطؾقف العؿؾ وهق الصقاب, يعـل صحة الققػ طؾك 

ة أو بعضفا أو األكؾ مـف مدة حقاتف فنن وقػ طؾك غقره واستثـك كؾ الغؾالـػس, 

 .أو مدة معؾقمة صح الققػ والشرط

 :الشرط الثالث

أن يؽقن ب ـ طؾك الؿسجد وكحقه كالرباط والؼـطرة أ ـ ويشرتط يف غقر الققػ 

 .طؾك معقـ يؿؾؽ مؾؽا ثابتا, ألن الققػ تؿؾقؽ

 :ع٢ًايٛقـ ؾال ٜضح 

و ـ 4 ال طؾك طبد ومؽاتبوـ 3 وال طؾك أحد هذيــ 2مجفقل كرجؾ ومسجد ـ 1 

 وحؿؾ أصالة, وال طؾك مـ سققلدـ 8وحققان ـ 7ومقت ـ 6وجـل ـ 5طؾك مؾؽ  ال

 ويدخؾ الحؿؾ والؿعدوم تبعا.تبعا ومـ يقلد لف تبعا ويصح طؾك ولده أصالة, 

 :الشرط الرابع
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بؿقت, وإذا شرط أن يبقعف متك شاء  :أن يؼػ كاجزا فال يصح ممقتا وال معؾؼا إال 

 .ف أو يرجع فقف بطؾ الققػ والشرط, قالف يف الشرحأو يفب

إخراجف طـ يده ألكف  ال يشرتطقبقل الققػ, ولق كان طؾك معقـ, ويشرتط ال و

 .فال يعترب فقف ذلؽ كالعتؼ إزالة مؾؽ يؿـع البقع

, وإن وقػ طؾك ؾؿساكقـوإن وقػ طؾك طبده ثؿ الؿساكقـ صرف يف الحال ل

ال, أو قال: هذا وقػ ولؿ يعقـ جفة صح, جفة تـؼطع كلوالده ولؿ يذكر مآ

وصرف بعد أوالده لقرثة القاقػ كسبا طؾك قدر إرثفؿ وقػا طؾقفؿ, ألن الققػ 

 مصرفف الرب وأقاربف أولك الـاس بربه, فنن لؿ يؽقكقا فعؾك الؿساكقـ.

 فصم ٔجٕة انؼًم ثشرط انٕالف
 :ٚجيب ايعٌُ بػسط ايٛاقـ

وتؼديؿ بلن يؼػ ـ 2 د أوالده وكسؾف وطؼبفبلن يؼػ طؾك أوالده وأوال يف جؿعـ 1

الجؿع وضد ـ 3طؾك أوالده مثال يؼدم األفؼف أو األديـ أو الؿريض وكحقه, 

وضد التؼديؿ التلخقر, بلن يؼػ ـ 4 اإلفراد, بلن يؼػ طؾك ولده زيد ثؿ أوالده

واطتبار وصػ بلن يؼقل: طؾك أوالدي الػؼفاء, ـ 5 طؾك ولد فالن بعد بـل فالن
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والرتتقب بلن يؼقل: طؾك ـ 7 قطؾؼ فقعؿفؿف القصػ  وطدمـ 6  هبؿ فقختص

 وكظر بلن يؼقل: الـاضر فالن, فنن مات فػالنـ 8 أوالدي ثؿ أوالدهؿ ثؿ أوالدهؿ

وغقر ذلؽ كشرط أن ال يمجر, أو قدر مدة اإلجارة أو أن ال يـزل فقف فاسؼ أو ـ 9

يال شرطقا لؿ يجز صرفف وكحقه, وإن كزل مستحؼ تـز أي متعالل شرير أو متجقه

وصػا استقى الغـل  فنن أصؾؼ يف الؿقققف طؾقف ولؿ يشرتط بال مقجب شرطل,

 .الػؼقر واألكثك لعدم ما يؼتضل التخصقص والذكر, وضدهؿا

 ايٓاظس ع٢ً ايٛقـ:

والـظر فقؿا إذا لؿ يشرط الـظر ألحد أو شرط إلكسان ومات فالـظر لؾؿقققف 

لف, فنن كان واحدا استؼؾ بف مطؾؼا, وإن كاكقا  طؾقف الؿعقـ ألكف مؾؽف وغؾتف

جؿاطة ففق بقـفؿ طؾك قدر حصصفؿ, وإن كان صغقرا أو كحقه قام ولقف مؼامف 

قـ فؾؾحاكؿ, فقف, وإن كان الققػ طؾك مسجد أو مـ ال يؿؽـ حصرهؿ كالؿساك

 ولف أن يستـقب فقف.

الؿقجقد  ق لقلدهوإن وقػ طؾك ولده أو أوالده أو ولد غقره ثؿ طؾك الؿساكقـ فف

والخـاثك, ألن الؾػظ يشؿؾفؿ بالسقية  الذكقر واإلكاثولق حؿال حقـ الققػ 

ألكف شرك بقـفؿ وإصالقفا يؼتضل التسقية, كؿا لق أقر لفؿ بشلء, وال يدخؾ فقفؿ 



  

 

219 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

القلد الؿـػل بؾعان, ألكف ال يسؿك ولده, ثؿ بعد أوالده لقلد بـقف وإن سػؾقا ألكف  
ا, وجدوا حقـ الققػ أو ال, دون ولد بـاتف فال يدخؾ ولد ولده ويستحؼقكف مرتب

لق قال: طؾك ولد ولده  البـات يف الققػ طؾك األوالد إال بـص أو قريـة كؿا

وذريتف لصؾبف أو طؼبف أو كسؾف فقدخؾ ولد البـقـ وجدوا حالة الققػ أو ال دون 

بطـ الثاين شقئا ولد البـات إال بـص أو قريـة والعطػ بثؿ لؾرتتقب, فال يستحؼ ال

حتك يـؼرض األول, إال أن يؼقل: مـ مات طـ ولد فـصقبف لقلده, والعطػ 

ولق قال: طؾك بـقف أو بـل فالن اختص بذكقرهؿ, ألن لػظ  بالقاو لؾتشريؽ,

 البـقـ وضع لذلؽ حؼقؼة. 

وتؿقؿ وقضاطة, فقدخؾ فقف الـساء ألن اسؿ الؼبقؾة  إال أن يؽقكقا قبقؾة كبـل هاشؿ

كرها وأكثاها دون أوالدهـ مـ غقرهؿ, ألهنؿ ال يـتسبقن إلك الؼبقؾة يشؿؾ ذ

والؼرابة إذا وقػ طؾك قرابتف قرابة زيد وأهؾ بقتف وققمف  الؿقققف طؾقفا,

وكسبائف, يشؿؾ الذكر واألكثك مـ أوالده و أوالد أبقف و أوالد جده و أوالد جد 

ر والؼريب والبعقد والغـل أبقف فؼط, ويستقي فقف الذكر واألكثك والؽبقر والصغق

 والػؼقر لشؿقل الؾػظ لفؿ, وال يدخؾ فقفؿ مـ يخالػ ديـف. 
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وإن وقػ طؾك ذوي رحؿف شؿؾ كؾ قرابة لف مـ جفة اآلباء واألمفات واألوالد, 

 ألن الرحؿ يشؿؾفؿ, والؿقالل يتـاول الؿقلك مـ فقق وأسػؾ.

طؿؾ بالؼريـة, ألن وإن وجدت قريـة تؼتضل إرادة اإلكاث أو تؼتضل حرماهنـ 

 داللتفا كداللة الؾػظ.

وإذا وقػ طؾك جؿاطة يؿؽـ حصرهؿ كلوالده أو أوالد زيد ولقسقا قبقؾة وجب 

تعؿقؿفؿ والتساوي بقـفؿ, ألن الؾػظ يؼتضل ذلؽ وقد أمؽـ القفاء بف, فقجب 

العؿؾ بؿؼتضاه, فنن كان الققػ يف ابتدائف طؾك مـ يؿؽـ استقعابف فصار مؿا ال 

ستقعابف وجب تعؿقؿ مـ أمؽـ مـفؿ والتساوي بقـفؿ, وإال: يؿؽـ يؿؽـ ا

حصرهؿ واستقعاهبؿ كبـل هاشؿ وتؿقؿ لؿ يجب تعؿقؿفؿ ألكف غقر مؿؽـ. وجاز 

التػضقؾ لبعضفؿ طؾك بعض, ألكف إذا جاز حرماكف جاز تػضقؾ غقره طؾقف, 

واالقتصار طؾك أحدهؿ ألن مؼصقد القاقػ بر ذلؽ الجـس وذلؽ يحصؾ 

ع إلك واحد مـفؿ, وإن وقػ مدرسة أو رباصا أو كحقهؿا طؾك صائػة بالدف

 اختصت هبؿ, وإن طقـ إماما أو كحقه تعقـ, والقصقة يف ذلؽ كالققػ.
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 فصم انٕلف ػمذ الزو مبجرد انمٕل 
 :ٚإٕ مل حيهِ ب٘ سانِ، نايعتل، ؾال جيٛش، ٚايٛقـ عكد الشّ مبذسد ايكٍٛ

 :إال وال يـاقؾ بفـ 3وال يباع ـ 2 فسخف بنقالة وال غقرها ألكف ممبد,ـ 1

أن تتعطؾ مـافعف بالؽؾقة, كدار اهندمت أو أرض خربت وطادت مقاتا ولؿ  ـ 1

الشرط ف ولق تعطؾت مـافعفولق شرط القاقػ أن ال يباع , تؿؽـ طؿارهتا, فقباع

ويصرف ثؿـف يف مثؾف ألكف أقرب إلك غرض القاقػ, فنن تعذر مثؾف فػل , فاسد

 وقػا بؿجرد الشراء, وكذا فرس حبقس ال يصؾح لغزو,البدل ر بعض مثؾف ويصق

قجقز ف ولؿ يـتػع بف يف مقضعف فقباع إذا خربت محؾتف وآلتف ولق أن الققػ مسجد

بقع بعض آلتف وصرففا يف طؿارتف, وما فضؾ طـ حاجتف مـ حصره وزيتف وكػؼتف 

ـ 2 وقػ لف صرفف إلك مسجد آخر , ألكف اكتػاع بف يف جـس ماـ 1 :وكحقها جاز

ألكف مال اهلل تعالك لؿ يبؼ لف مصرف فصرف , والصدقة بف طؾك فؼراء الؿسؾؿقـ

 .إلك الؿساكقـ

 ضابط:

 .تعقـ إرصادهيوفضؾ مقققف طؾك معقـ استحؼاقف مؼدر 
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 ضابط:

 .وكص فقؿـ وقػ طؾك قـطرة فاكحرف الؿاء يرصد لعؾف يرجع

 ضابط:

ك ققاسف مسجد ورباط وطؾ, وإن وقػ طؾك ثغر فاختؾ صرف يف ثغر مثؾف

 وكحقهؿا.

 يف املطذد: ٚال جيٛش

 .وال حػر بئرـ 2غرس شجرة ـ 1

وإذا غرس الـاضر أو بـك يف الققػ مـ مال الققػ أو مـ مالف وكقاه لؾققػ 

 فؾؾققػ, قال يف الػروع: ويتقجف يف غرس أجـبل أكف لؾققػ بـقتف.

 ثبة اذلجخ ٔانؼطٍخ

 سمال الفبة. واالهتاب: قبقل الفبة, واالستقفاب: 

 الفبة: هل التربع بالؿال بال طقض قبؾ الؿقت يف حال الصحة.
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 العطقة: هل التربع بالؿال قبؾ الؿقت يف حال مرض الؿقت. 

 القصقة: هل التربع بالؿال بال طقض بعد الؿقت.

هل التربع مـ جائز التصرف بتؿؾقؽ مالف الؿعؾقم الؿقجقد يف حقاتف الفبة: و

 فا, فخرج بالتربع طؼقد الؿعاوضات كالبقع واإلجارة,غقره, بؿا يعد هبة طر

بالؿال كحق الؽؾب, وبالؿعؾقم خرج بالتؿؾقؽ اإلباحة كالعارية, وخرج و

 الؿجفقل, وبالؿقجقد الؿعدوم, فال تصح الفبة فقفا وبالحقاة القصقة.

وإن شرط العاقد فقفا طقضا معؾقما ففل بقع ألكف تؿؾقؽ, بعقض معؾقم, ويثبت 

الشػعة, فنن كان العقض مجفقال لؿ تصح, وحؽؿفا كالبقع الػاسد الخقار و

فقردها بزيادهتا مطؾؼا, وإن تؾػت رد ققؿتفا, والفبة الؿطؾؼة ال تؼتضل طقضا 

سقاء كاكت لؿثؾف أو دوكف أو أطؾك مـف, وإن اختؾػا يف شرط طقض فؼقل مـؽر 

 بقؿقـف.
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 :ٚال ٜضح إٔ ٜٗب

ما تعذر طؾؿف, كؿا لق اختؾط  :يف الضرع, إالمجفقال كالحؿؾ يف البطـ والؾبـ ـ 1

مال اثـقـ طؾك وجف ال يتؿقز فقهب أحدهؿا لرفقؼف كصقبف مـف, فقصح لؾحاجة 

 هبة ما ال يؼدر طؾك تسؾقؿف كاآلبؼ والشارد.وال يصح ـ 2 كالصؾح

 صٝؼ اهلب١:

وتـعؼد الفبة باإليجاب والؼبقل بلن يؼقل: وهبتؽ أو أهديتؽ أو أططقتؽ ـ 1

 .أو بـالؿعاصاة الدالة طؾك الفبةـ 2 : قبؾت أو رضقت وكحقهفقؼقل

 يصّٚ اهلب١ ٜٓكطِ إىل قطُني:

إال ما كان يف يد متفب وديعة أو غصبا ـ 2 بنذن واهببشرط وتؾزم بالؼبض ـ 1

وكحقهؿا, ألن قبضف مستدام فلغـك طـ االبتداء, ووارث القاهب إذا مات قبؾ 

, ألكف طؼد يمول إلك الؾزوم فؾؿ يـػسخ الؼبض يؼقم مؼامف يف اإلذن والرجقع

 .بالؿقت, كالبقع يف مدة الخقار
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 َبطالت اهلب١: 

 .بؿقت الؿتفبالفبة وتبطؾ 

 ٖب١ ايضػري:

 .ويؼبؾ, ويؼبض لؾصغقر وكحقه ولقف

 ٖب١ ايعبد:

 .بال إذن سقده الفبة وما اهتبف طبد غقر مؽاتب وقبؾف ففق لسقده, ويصح قبقل

 إبسا٤ ايػسِٜ:

 ريؿف مـ ديـف ولق قبؾ وجقبف بؾػظ اإلحالل أو الصدقة أو الفبةومـ أبرأ غ

وكحقها كاإلسؼاط أو الرتك أو التؿؾقؽ أو العػق برئت ذمتف, ولق رده لؿ يؼبؾ ألكف 

إسؼاط حؼ فؾؿ يػتؼر إلك الؼبقل كالعتؼ, ولق كان الؿربأ مـف مجفقال, لؽـ لق 

ئف لؿ تصح الرباءة, ولق أبرأ جفؾف ربف وكتؿف الؿديـ خقفا مـ أكف لق طؾؿف لؿ يرب

 أحد غريؿقف أو مـ أحد ديـقف لؿ تصح إلهبام الؿحؾ.
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 :ٚػٛش ٖب١

ـ 4وهبة كؾب يؼتـك ـ 3 وهبة جزء مشاع مـفا إذا كان معؾقماـ 2كؾ طقـ تباع ـ 1

 .وكجاسة يباح كػعفا كالقصقة

 اهلب١: ٚال تضح

 وال ممقتة إال: ـ 2معؾؼة ـ 1 

 يف َطأيتني:

 الرقبك.ـ 2ـ العؿرى 1

أو ما بؼقت, فتصح, وتؽقن  ىجعؾتفا لؽ طؿرك أو حقاتؽ أو طؿرفنن قال: 

 .لؿقهقب لف ولقرثتف بعده

وإن قال: سؽـاه لؽ طؿرك أو غؾتف أو خدمتف لؽ أو مـحتؽف فعارية ألهنا هبة 

 الؿـافع. 

ومـ باع أو وهب فاسدا ثؿ تصرف يف العقـ بعؼد صحقح صح الثاين ألكف تصرف 

 يف مؾؽف.
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 م انتؼذٌم يف انؼطٍخفص 

يجب التعديؾ يف ططقة أوالده بؼدر إرثفؿ لؾذكر مثؾ حظ األكثققـ اقتداء بؼسؿة 

اهلل تعالك, وققاسا لحال الحقاة طؾك حال الؿقت, قال ططاء: ما كاكقا يؼسؿقن إال 

 , هذا هق الؿذهب.طؾك كتاب طؾك اهلل تعالك, وسائر األقارب يف ذلؽ كاألوالد

 األقازب:ايتؿضٌٝ يف عط١ٝ 

أمؽـ  فنن فضؾ بعضفؿ بلن أططاه فقق إرثف أو حصتف سقى وجقبا برجقع حقث

 .أو زيادة الؿػضقل لقساوي الػاضؾ أو إططاء لقستقوا

 اإلغٗاد ع٢ً ايتدضٝط:

وكذا كؾ ـ 2 وتحرم الشفادة طؾك التخصقص أو التػضقؾ تحؿال وأداء إن طؾؿـ 1

 .طؼد فاسد طـده مختؾػ فقف

 يتط١ٜٛ:َٛت ايٛاٖب قبٌ ا

فنن مات القاهب قبؾ الرجقع أو الزيادة ثبتت لؾؿعطل, فؾقس لبؼقة القرثة 

  بؿرض الؿقت فقؼػ طؾك إجازة الباققـ.العطاء الرجقع, إال أن يؽقن 
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 ضابط:

 .وال يجقز لقاهب أن يرجع يف هبتف الالزمةال يصح 

 َٔ جيٛش ي٘ إٔ ٜسدع يف ٖبت٘:

 ., مسؾؿا كان أو كافرااألب فؾف الرجقع قصد التسقية أو الـ 1

 األب: ميٓع زدٛع ٚال

 .أو زيادة مـػصؾةـ 3أو تؾػ بعضفا ـ 2كؼص العقـ ـ 1 

 زدٛع األب: ٚميٓع

 الرهـ. ما لؿ يـػؽ الفبة ورهــ 4 ة الفبةوهبـ 3 الفبة وبقعـ 2زيادة متصؾة ـ 1

  :س إٔاحلألب ٜباح يٚ

 بلربعة شروط ويتؿؾؽ مـ مال ولدهـ 2 استعؿاال يلخذـ 1
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وال يحتاجف, وسقاء كان القالد محتاجا أو ال, وسقاء كان القلد ـ 2ما ال يضره ـ 1 

كبقرا أو صغقرا ذكرا أو أكثك, ولقس لف أن يتؿؾؽ ما يضر بالقلد أو تعؾؼت بف 

 .وال يف مرض مقت أحدهؿا الؿخقفـ 4 وال ما يعطقف ولدا آخرـ 3 حاجتف

 طسٜك١ متًو ايٛايد َٔ َاٍ ٚيدٙ:

 ـ أن يتؿؾؽ بالـقة مع الؼبض.2الؼقل مع الؼبض ـ أن يتؿؾؽ ب1

 تضسف ايٛايد يف َاٍ ايٛيد:

قبؾ تؿؾؽف وقبضف ولق فقؿا وهبف لقلده وأقبضف  ولده قالد يف مالالفنن تصرف ـ 1

إياه ببقع أو هبة أو طتؼ أو إبراء غريؿ ولده مـ ديـف لؿ يصح تصرفف, ألن مؾؽ 

لؾغقر أو مشرتكا لؿ الؿال ولق كان القلد طؾك مال كػسف تام, فقصح تصرفف فقف 

يجز, أو أراد القالد أخذ ما وهبف لقلده قبؾ رجقطف يف هبتف بالؼقل كرجعت فقفا, 

قبض أو كقة وقبض معترب لؿ يصح و أو أراد أخذ مال ولده قبؾ تؿؾؽف بؼقل

تصرفف, ألكف ال يؿؾؽف إال بالؼبض مع الؼقل أو الـقة فال يـػذ تصرفف فقف قبؾ ذلؽ, 

 .عد الؼبض الؿعترب مع الؼقل أو الـقة لصقرورتف مؾؽا لف بذلؽبؾ ب
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 داز١ٜ ايٛيد:

 :ٚإٕ ٚط٧ داز١ٜ ابٓ٘ ؾأسبًٗا صازت 

إن لؿ يؽـ االبـ بشرط وال مفر طؾقف ـ 4وال حد ـ 3 وولده حرـ 2 ألبأم ولد لـ 1

 .وصئفا

 ؾإٕ نإ االبٔ ٚط٦ٗا:

ـ ولؿ تصر أم ولد 4لك القالد ـ ولؿ يـتؼؾ الؿؾؽ إ3ـ ويعزر 2ـ فالؼقؿة طؾك األب 1

 .ـ وحرمت طؾك االثـقـ5

 :إال ٚيٝظ يًٛيد َطايب١ أبٝ٘ بدٜٔ ٚحنٛٙ نك١ُٝ َتًـ أٚ أزش دٓا١ٜ،

وحبسف طؾقفا لضرورة حػظ ب ـ مطالبتف هبا : أ ـ بـػؼتف القاجبة طؾقف فنن لفـ 1

 .بقد أبقفالذي ولف الطؾب بعقـ مالف ـ 2 الـػس

ف مطالبة األب بديـ وكحقه كؿقرثفؿ, وإن مات األب فنن مات االبـ فؾقس لقرثت

 .رجع االبـ بديـف يف تركتف
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 فصم انصذلخ 

 .والصدقة: هل ما قصد بف ثقاب اآلخرة

 .والفدية: هل ما قصد بف إكراما وتقددا

 .مع طرف الفدية, ووطاء هدية ككالفبة حؽؿفؿا فقؿا تؼدمو

 فصم يف تصرفبد ادلرٌط
 ّ:املسض ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطا

 ـ مرض مؿتد.3ـ مرض مخقف 2ـ مرض غقر مخقف 1

 املسض ايػري خمٛف:

وجع رأس يسقر, فتصرفف ومرضف غقر مخقف, كقجع ضرس وطقـ وصداع مـ 

 الزم كتصرف الصحقح, ولق صار مخقفا ومات مـف. 
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 املسض املدٛف:

وإن كان الؿرض الذي اتصؾ بف الؿقت مخقفا كربسام وهق بخار يرتؼل إلك 

يف الدماغ فقختؾ طؼؾ صاحبف, وذات الجـب قرح بباصـ الجـب  الرأس ويمثر

ووجع قؾب ورئة ال تسؽـ حركتفا. ودوام ققام وهق الؿبطقن الذي أصابف 

اإلسفال وال يؿؽـف إمساكف, و دوام رطاف . ألكف يصػل الدم فتذهب الؼقة, وأول 

 والحؿك الؿطبؼة و حؿك, فالج وهق داء معروف يرخل بعض البدن, وآخر سؾ

ومـ وقع  الربع, وما قال صبقبان مسؾؿان طدالن أكف مخقف فعطاياه كقصقة,

الطاطقن ببؾده, أو كان بقـ الصػقـ طـد التحام حرب, وكؾ مـ الطائػتقـ مؽافئة 

 لألخرى أو كان مـ الؿؼفقرة أو كان يف لجة البحر طـد هقجاكف أو قدم أو حبس

 :ومـ أخذها الطؾؼ حتك تـجق, لؼتؾ

بنجازة  :وال بؿا فقق الثؾث ولق ألجـبل, إالـ 2ربطف لقارث بشلء ال يؾزم تـ 1

القرثة لفا إن مات مـف, كقصقة, ألن تققع التؾػ مـ أولئؽ كتققع الؿريض, وإن 

 .طقيف مـ ذلؽ فؽصحقح يف كػقذ ططاياه كؾفا لعدم الؿاكع

 املسض املُتد ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ؾزمف الػراش.ـ مرض مؿتد لؿ ي2ـ مرض مؿتد ألزمف الػراش 1
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ؿـ امتد مرضف بجذام أو سؾ يف ابتدائف أو فالج يف اكتفائف ولؿ يؼطعف بػراش, ف 

الػراش  فلزمأن إو, فعطاياه مـ كؾ مالف ألكف ال يخاف تعجقؾ الؿقت مـف كالفرم

 فعطاياه كقصقة ألكف مريض صاحب فراش يخشك مـف التؾػ. 

ستحؼاقفا وثبقت والية قبقلفا ويعترب الثؾث طـد مقتف ألكف وقت لزوم القصايا وا

 .وردها

فنن ضاق ثؾثف طـ العطقة والقصقة, قدمت العطقة ألهنا الزمة, وكؿاء العطقة مـ 

 .الؼبقل إلك الؿقت تبع لفا

 ضابط:

 والؿحاباة كعطقة.ـ 2ومعاوضة الؿريض بثؿـ الؿثؾ مـ رأس الؿال ـ 1

 ٤:ايٛص١ٝ يف أزبع١ أغٝاٚايعط١ٝ  ايؿسم بني

 :ايؿسم األٍٚ

أكف يسقي بقـ الؿتؼدم والؿتلخر يف القصقة ألهنا تربع بعد الؿقت يقجد دفعة  

 واحدة, ويبدأ باألول فاألول يف العطقة لقققطفا الزمة.

 الثاين:الػرق و
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حؼ الؿعطل يف  أكف ال يؿؾؽ الرجقع  يف العطقة بعد قبضفا ألهنا تؼع الزمة يف 

طؾك الثؾث لحؼ القرثة, بخالف  الحقاة ولق كثرت, وإكؿا مـع مـ التربع بالزائد

 .قبؾ مقتف القصقة فنكف يؿؾؽ الرجقع فقفا

 الثالث:والػرق 

أن العطقة يعترب الؼبقل لفا طـد وجقدها ألهنا تؿؾقؽ يف الحال بخالف القصقة  

 فنهنا تؿؾقؽ بعد الؿقت, فاطترب طـد وجقده.

فبة لؽـ يؽقن الرابع: أن العطقة يثبت الؿؾؽ فقفا إذن طـد قبقلفا كالالػرق و

مراطك, ألكا ال كعؾؿ هؾ هق مرض الؿقت أو ال, وال كعؾؿ هؾ يستػقد ماال أو 

يتؾػ شلء مـ مالف فتققػـا لـعؾؿ طاقبة أمره, فنذا خرجت مـ الثؾث تبقـا أن 

الؿؾؽ كان ثابتا مـ حقـف وإال فبؼدره. والقصقة بخالف ذلؽ فال تؿؾؽ قبؾ 

وإذا مؾؽ الؿريض مـ يعتؼ طؾقف هببة أو  الؿقت ألهنا تؿؾقؽ بعده فال تتؼدمف,

وصقة أو أقر أكف أطتؼ ابـ طؿف يف صحتف, طتؼا مـ رأس الؿال وورثا, ألكف حر 

حقـ مقت مقرثف ال ماكع بف, وال يؽقن طتؼفؿ وصقة ولق دبر ابـ طؿف طتؼ ولؿ 

 .يرث, وإن قال أكت حر آخر حقايت طتؼ وورث
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 كتبة انٕصبٌب 
 بعد الؿقت أو التربع بالؿال بعده. واصطالحا: األمر بالتصرف 

 :ٚتضح ايٛص١ٝ َٔ

ومـ األخرس ـ 4 والسػقف بالؿالـ 3ومـ الصبل العاقؾ ـ 2البالغ الرشقد ـ 1

بنشارة مػفقمة, وإن وجدت وصقة إكسان بخطف الثابت ببقـة أو إقرار ورثة 

 .صحت

 :بٜٚطتش

 ويشفد طؾقفا.ـ 2أن يؽتب وصقتف ـ 1

 .ؿال الؽثقر طرفا أن يقصل بالخؿسويسـ لؿـ ترك خقرا وهق ال

 :ٚال ػٛش ايٛص١ٝ

بنجازة القرثة  :وال لقارث بشلء إالـ 2 بلكثر مـ الثؾث ألجـبل لؿـ لف وارثـ 1

 لفؿا بعد الؿقت.

وإن وصك لؽؾ وارث بؿعقـ بؼدر إرثف جاز, ألن حؼ القراث يف الؼدر ال يف  

زة, وإذا أجاز القرثة ما زاد العقـ, والقصقة بالثؾث فؿا دون ألجـبل تؾزم بال إجا

تـػقذا ألهنا إمضاء لؼقل الؿقرث بؾػظ: أجزت  طؾك الثؾث أو لقارث فـنهنا تصح
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 أو أمضقت أو كػذت, وال تعترب لفا أحؽام الفبة.

وتؽره وصقة فؼقر طرفا وارثف محتاج ألكف طدل طـ أقاربف الؿحاويج إلك 

 األجاكب.

ن الؿـع فقؿا زاد طؾك الثؾث لحؼ أل, وتجقز القصقة بالؽؾ لؿـ ال وارث لف

القرثة, فنذا طدمقا زال الؿاكع, وإن لؿ يػ الثؾث بالقصايا ولؿ تجز القرثة 

فالـؼص طؾك الجؿقع بالؼسط, فقتحاصقن ال فرق بقـ متؼدمفا ومتلخرها والعتؼ 

وغقره, ألهنؿ تساووا يف األصؾ وتػاوتقا يف الؿؼدار فقجبت الؿحاصة كؿسائؾ 

 العقل.

ك لقارث فصار طـد الؿقت غقر وارث كلخ حجب بابـ تجدد, صحت وإن أوص

القصقة اطتبارا بحال الؿقت, ألكف الحال الذي يحصؾ بف االكتؼال إلك القارث 

والؿقصل لف, والعؽس بالعؽس, فؿـ أوصك ألخقف مع وجقد ابـف فؿات ابـف 

 بطؾت القصقة إن لؿ تجز باقل القرثة. 

الؿقصل بف الؼبقل بالؼقل أو ما قام مؼامف كالفبة لؿؾؽ الؿقصل لف الؿعقـ  ويعترب

بعد الؿقت, ألكف وقت ثبقت حؼف وهل طؾك الرتاخل فقصح, وإن صال الزمـ بقـ 

 الؼبقل والؿقت.
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وال يصح الؼبقل قبؾ الؿقت, ألكف لؿ يثبت لف حؼ, وإن كاكت القصقة لغقر معقـ  

وكحقه أو حج, كالػؼراء أو مـ ال يؿؽـ حصرهؿ كبـل تؿقؿ أو مصؾحة مسجد 

 .لؿ تػتؼر إلك قبقل ولزمت بؿجرد الؿقت

 بحث:

أن مـ الؿذهب طؼب الؿقت قدمف يف الرطاية والصحقح  ويثبت الؿؾؽ بالؼبقل

الؿؾؽ حقـ الؼبقل كسائر العؼقد, ألن الؼبقل سبب, والحؽؿ ال يتؼدم سببف, فؿا 

جف يف , ويف وحدث قبؾ الؼبقل مـ كؿاء مـػصؾ ففق لؾقرثة والؿتصؾ يتبعفا

 . الؿذهب أن ثبقت الؿؾؽ طؼب الؿقت

القصقة ثؿ ردها ولق قبؾ الؼبض لؿ يصح الرد, ألن مؾؽف قد استؼر  ومـ قبؾ

 شروصفا. طؾقفا بالؼبقل, إال أن يرضك القرثة بذلؽ فتؽقن هبة مـف لفؿ تعترب

ويجقز الرجقع يف القصقة, فنذا قال: رجعت يف وصقتل أو أبطؾتفا وكحقه, 

 ن وجد مـف ما يدل طؾك الرجقع. بطؾت, وكذا إ

وإن قال الؿقصل: إن قدم زيد فؾف ما وصقت بف لعؿرو, فؼدم زيد يف حقاة 

الؿقصل فالقصقة لزيد لرجقطف طـ األول وصرفف إلك الثاين معؾؼا بالشرط وقد 

وجد, و إن قدم زيد بعد حقاة الؿقصل فالقصقة لعؿرو, ألكف لؿا مات قبؾ قدومف 
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رط يف زيد, ألن قدومف إكؿا كان بعد مؾؽ األول واكؼطاع حؼ استؼرت لف لعدم الش

 الؿقصل مـف.

 :ٚخيسز

كزكاة وكذر  فحاكؿ القاجب كؾف مـ ديـ وحج وغقرهـ 3فقارث ـ 2وصل ـ 1

فنن قال: أدوا القاجب مـ ثؾثل  وكػارة مـ كؾ مالف بعد مقتف وإن لؿ يقص بف

ع لتعققـ الؿقصل, بدئ بالقاجب, فنن بؼل مـ الثؾث شلء أخذه صاحب الترب

التربع, ألكف لؿ يقص لف بشلء إال أن يجقز القرثة فقعطك  وإال يػضؾ شلء سؼط

 ما أوصل لف بف, وإن بؼل مـ القاجب شلء تؿؿ مـ رأس الؿال.

 
 ثبة ادلٕصى نّ
 معقـ. تصح القصقة لؿـ يصح تؿؾؽف مـ مسؾؿ أو كافر

 ايٛص١ٝ: ٚتضح

ولعبده بؿشاع كثؾثف ألهنا وصقة تضؿـت ـ 4وأم ولده ـ 3ومدبره ـ 2لؿؽاتبف ـ 1 

العتؼ بثؾث مالف, ويعتؼ مـف بؼدر الثؾث, فنن كان ثؾثف مائة وققؿة العبد مائة فلقؾ 
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طتؼ كؾف, ألكف يؿؾؽ مـ كؾ جزء مـ الؿال ثؾثف مشاطا, ومـ جؿؾتف كػسف فقؿؾؽ  

 ثؾثفا فقعتؼ ويسري إلك بؼقتف. 

لؿ يخرج مـ الثؾث طتؼ مـف بؼدر ويلخذ الػاضؾ مـ الثؾث ألكف صار حرا, وإن 

و إن وصك بؿائة أو بؿعقـ كدار وثقب ال تصح هذه القصقة لعبده, ألكف  الثؾث,

يصقر مؾؽا لؾقرثة فؿا وصك لف بف ففق لفؿ, فؽلكف وصك لقرثتف بؿا يرثقكف فال 

 ف.فائدة فق

 عح: 

, هذا خالف الؿذهب والصحقح مـ الؿذهب تصح لعبد غقرهالقصقة وال تصح  

 عبد غقره, كؿا يف اإلقـاع واإلكصاف خالفا لؾتـؼقح والؿـتفك.ل

 :ٚتضح ايٛص١ٝ

و تصح لحؿؾ ـ 2 ه قبؾفا لجرياهنا مجرى اإلرثتحؼؼ وجقدمعقـ بحؿؾ ـ 1

تحؼؼ وجقده قبؾ القصقة بلن تضعف ألقؾ مـ ستة أشفر مـ القصقة إن كاكت 

تحؿؾ بف هذه فراشا أو ألقؾ مـ أربع سـقـ إن لؿ تؽـ كذلؽ, وال تصح لؿـ 

 .ألكف معدوم الؿرأة
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 :ٚإذا أٚص٢ َٔ ال سر عًٝ٘

أن يحج طـف بللػ صرف مـ ثؾثف ممكة حجة بعد أخرى حتك يـػد األلػ ـ 1

راكبا أو راجال, ألكف وصك هبا يف جفة قربة فقجب صرففا فقفا, فؾق لؿ يؽػ 

ج بف وإن قال: حجة بللػ, دفع لؿـ يحـ 2 األلػ أو البؼقة, حج بف مـ حقث يبؾغ

واحدة طؿال بالقصقة حقث خرج مـ الثؾث وإال فبؼدره, وما فضؾ مـفا ففق لؿـ 

 يحج ألكف قصد إرفاقف.

 :ٚال تضح ايٛص١ٝ

وال ـ 5 ومقت كالفبة لفؿ لعدم صحة تؿؾقؽفؿـ 4وهبقؿة ـ 3وجـل ـ 2 لؿؾؽـ 1

ال لؽتب  وـ وال لؽتب التقراة ـ 7وبقت كار أو طؿارهتؿا ـ 6تصح القصقة لؽـقسة 

 إلكجقؾ وكحقها.ا

 ايٛص١ٝ يًشٞ ٚاملٝت:

إن أوصك لحل ومقت يعؾؿ مقتف فالؽؾ لؾحل, ألكف لؿا أوصك بذلؽ مع طؾؿف ـ 1

وإن جفؾ مقتف فؾؾحل الـصػ مـ ـ 2 بؿقتف, فؽلكف قصد القصقة لؾحل وحده

 الؿقصك بف, ألكف أضاف القصقة إلقفؿا وال قريـة تدل طؾك طدم إرادة اآلخرة. 

 

البـقف وأجـبل فردا وصقتف فؾف التسع ألكف بالرد رجعت القصقة  وإن أوصك بؿالف
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إلك الثؾث والؿقصل لف ابـان واألجـبل فؾف ثؾث الثؾث وهق تسع, وإن وصك لزيد  

والػؼراء والؿساكقـ بثؾثف, فؾزيد التسع, وال يدفع لف شلء بالػؼر, ألن العطػ 

اويج غقر وارثقـ لؿ يؼتضل الؿغايرة, ولق أوصك بثؾثف لؾؿساكقـ ولف أقارب مح

 يقص لفؿ ففؿ أحؼ بف.

 
 ثبة ادلٕصى ثّ

 املٛص٢ ب٘ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ القصقة بالؿـػعة.2ـ القصقة بالؿال 1

 مباٍ: تضح ايٛص١ٝ

بؿا يعجز طـ تسؾقؿف كآبؼ وصقر يف هقاء وحؿؾ يف بطـ ولبـ يف ضرع ألهنا ـ 1

حؿؾ حققاكف وأمتف وتصح بالؿعدوم كقصقة بؿا يـ 2 تصح بالؿعدوم ففذا أولك

 وشجرتف أبدا أو مدة معقـة كسـة.

وال يؾزم القارث السؼل ألكف لؿ يضؿـ تسؾقؿفا بخالف بائع, فنن حصؾ شلء  

ففق لؾؿقصل لف بؿؼتضك القصقة, وإن لؿ يحصؾ مـف شلء بطؾت القصقة ألهنا 

 لؿ تصادف محال.
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ت متـجس كػع مباح مـ كؾب صقد وكحقه كحرث وماشقة وبزي وتصح بؿا فقفـ 3

لغقر مسجد, و لؾؿقصل لف ثؾثفؿا أي ثؾث الؽؾب والزيت الؿتـجس, ولق كثر 

الؿال إن لؿ تجز القرثة ألن مقضع القصقة طؾك سالمة ثؾثل الرتكة لؾقرثة, ولقس 

مـ الرتكة شلء مـ جـس الؿقصك بف, وإن وصك بؽؾب ولؿ يؽـ لف كؾب, لؿ 

 تصح القصقة.

 

مـ باب إذا صحت بالؿعدوم فالؿجفقل  وتصح بؿجفقل كعبد وشاة ألهناـ 4

أولك, ويعطك الؿقصك لف ما يؼع طؾقف االسؿ, ألكف القؼقـ كاإلقرار, فنن اختؾػ 

والعرف قدم العريف يف اختقار الؿقفؼ, وجزم بف يف القجقز  الؾغقية االسؿ بالحؼقؼة

هنا أل الؾغقية ألكف الؿتبادر إلك الػفؿ, وقال األصحاب: تغؾب الحؼقؼة و التبصرة

 هذا هق الؿذهب وما اختاره الؿقفؼ وبعض األصحاب وجف يف الؿذهب. األصؾ

 استحداث الؿال:

وإذا وصك بثؾثف أو كحقه, فاستحدث ماال ولق دية بلن قتؾ طؿدا أو خطل وأخذت 

ديتف دخؾ ذلؽ يف القصقة , ألهنا تجب لؾؿقت بدل كػسف وكػسف لف فؽذا بدلفا, 

  ويؼضل مـفا ديـف وممكة تجفقزه.
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 تًـ ايعني املٛص٢ ب٘: 

 أوصل لف بؿعقـ فتؾػ قبؾ مقت الؿقصل أو بعده قبؾ الؼبقل بطؾت ومــ 1

 القصقة لزوال حؼ الؿقصل لف. 

وإن تؾػ الؿال كؾف غقر الؿعقـ الؿقصل بف ففق لؾؿقصل لف, ألن حؼقق ـ 2

القرثة لؿ تتعؾؼ بف لتعققـف لؾؿقصل لف إن خرج مـ ثؾث الؿال الحاصؾ لؾقرثة , 

 .إال فبؼدر الثؾثو

واالطتبار يف ققؿة القصقة لقعرف خروجفا مـ الثؾث وطدمف بحالة الؿقت ألهنا 

حالة لزوم القصقة, وإن كان ما طدا الؿعقـ ديـا أو غائبا أخذ الؿقصل لف ثؾث 

الؿقصل بف, وكؾ ما اقتضك مـ الديـ أو حضر مـ الغائب شلء مؾؽ مـ 

 الؿقصك بف قدر ثؾثف حتك يؿؾؽف كؾف.

 
 ثبة انٕصٍخ ثبألَصجبء ٔاألجساء

 األكصباء جؿع كصقب, واألجزاء جؿع جزء. 
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 ايٛص١ٝ بايٓضٝب:

وإذا أوصك بؿثؾ كصقب وارث معقـ فؾف مثؾ كصقبف مضؿقما إلك الؿسللة, فتصح 

مسللة القرثة وتزيد طؾقفا مثؾ كصقب ذلؽ الؿعقـ ففق القصقة, وكذا لق أسؼط 

أو بـصقبف ولف ابـان, لؾؿقصل لف الثؾث, لػظ مثؾ فنذا أوصك بؿثؾ كصقب ابـف 

, وإن كان  ألن ذلؽ مثؾ ما يحصؾ البـف, وإن كاكقا ثالثة فؾؾؿقصل لف الربع

معفؿ بـت فؾف التسعان, ألن الؿسللة مـ سبعة لؽؾ ابـ سفؿان ولألكثك سفؿ, 

 ويزاد طؾقفا مثؾ كصقب ابـ فتصقر تسعة, فاالثـان مـفا تسعان.

 ايٛص١ٝ مبجٌ ايٓضٝب:

إن أوصك لف بؿثؾ كصقب أحد ورثتف, ولؿ يبقـ ذلؽ القارث كان لف مثؾ ما و

ألقؾفؿ كصقبا, ألكف القؼقـ, وما زاد مشؽقك فقف, فؿع ابـ وبـت لف ربع مثؾ كصقب 

 .مثؾ كصقب الزوجة البـت, ومع زوجة وابـ لف تسع

 ايٛص١ٝ بضعـ ايٓضٝب:

أمثالف وبثالثة أضعافف  وإن وصك بضعػ كصقب ابـف فؾف مثاله وبضعػقف فؾف ثالثة

 فؾف أربعة أمثالف وهؽذا.
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 ايٛص١ٝ بايطِٗ: 

وإن أوصك بسفؿ مـ مالف فؾف سدس بؿـزلة سدس مػروض, وهق ققل طؾل وابـ 

 .مسعقد, ألن السفؿ يف كالم العرب السدس

 ايٛص١ٝ باجلص٤:

و إن أوصك بشلء أو جزء أو حظ أو كصقب أو قسط أططاه القارث ما شاء مؿا 

 كف ال حد لف يف الؾغة وال يف الشرع, فؽان طؾك إصالقف.يتؿقل, أل

 
 ثبة ادلٕصى إنٍّ

ال بلس بالدخقل يف القصقة لؿـ ققي طؾقف ووثؼ مـ كػسف تصح وصقة الؿسؾؿ 

 إلك كؾ 

 غسٚط املٛص٢ إيٝ٘ مخط١: 

رشقد ولق امرأة أو مستقرا أو طاجزا, ويضؿ ـ 5طدل ـ 4ـ طاقؾ 3ـ بالغ 2مسؾؿ ـ 1

طبدا ألكف تصح استـابتف يف الحقاة فصح أن يقصك إلقف كالحر ويؼبؾ إلقف أمقـ أو 

 طبد غقر الؿقصل بنذن سقده, ألن مـافعف مستحؼة لف, فال يػقهتا طؾقف بغقر إذكف.
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وإذا أوصك إلك زيد وأوصك بعده إلك طؿرو ولؿ يعزل زيدا اشرتكا, كؿا لق 

 أوصك إلقفؿا معا. 

 قص لف ألكف لؿ يرض بـظره وحدهم ػرد أحدهؿا بتصرف لؿ يجعؾفوال يـ

كالقكقؾقـ, وإن غاب أحدهؿا أو مات, أقام الحاكؿ مؼامف أمقـا, وإن جعؾ 

ألحدهؿا أو لؽؾ مـفؿا أن يـػرد بالتصرف صح, ويصح قبقل الؿقصل إلقف 

القصقة يف حقاة الؿقصك وبعد مقتف, ولف طزل كػسف متك شاء, ولقس لؾؿقصل 

 ف.إلقف أن يقصل إال أن يجعؾف إلق

 :ٚال تضح ٚص١ٝ

ـ 2 إال يف تصرف معؾقم لقعؾؿ القصل ما أوصك إلقف بف لقحػظف ويتصرف فقفـ 1

يؿؾؽف الؿقصل كؼضاء ديـف وتػرقة ثؾثف والـظر لصغاره, ألن القصل يتصرف 

وال تصح القصقة بؿا ال يؿؾؽف , باإلذن فؾؿ يجز إال فقؿا يؿؾؽف الؿقصل كالقكالة

يف حؼ أوالدها األصاغر وكحق ذلؽ, كقصقة الؿقصل كقصقة الؿرأة بالـظر 

 الرجؾ بالـظر طؾك بالغ رشقد فال تصح لعدم والية الؿقصل حال الحقاة.

ومـ وصل إلقف يف شلء لؿ يصر وصقا يف غقره ألكف استػاد التصرف باإلذن, فؽان 

مؼصقرا طؾك ما أذن فقف, كالقكقؾ. ومـ أوصك بؼضاء ديـ معقـ فلبك القرثة أو 

وكذا إن أوصك إلقف بتػريؼ ثؾثف  عذر إثباتف قضاه باصـا بغقر طؾؿفؿ,جحدوا أو ت
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وأبقا أو جحدوا أخرجف مؿا يف يده باصـا. وتصح وصقة كافر إلك مسؾؿ إن لؿ  

 تؽـ تركتف كحق خؿر وإلك طدل يف ديـف.

بعد تػرقة القصل الثؾث الؿقصك إلقف  وإن ضفر طؾك الؿقت ديـ يستغرق تركتف

قصل لرب الديـ شقئا, ألكف معذور بعدم طؾؿف بالديـ, وكذا ال بتػرقتف لؿ يضؿـ

إن جفؾ مقصل لف فتصدق بف هق أو حاكؿ ثؿ طؾؿ, وإن قال: ضع ثؾثل حقث 

شئت أو أططف لؿـ شئت أو تصدق بف طؾك مـ شئت لؿ يحؾ لؾقصل أخذه لف 

ألكف تؿؾقؽ مؾؽف باإلذن, فال يؽقن قابال لف كالقكقؾ, وال دفعف لقلده وال سائر 

 ورثتف ألكف متفؿ يف حؼفؿ أغـقاء كاكقا أو فؼراء. 

وإن دطت الحاجة إلك بقع بعض العؼار لؼضاء ديـ أو حاجة صغار ويف بقع بعضف 

 ضرر فؾف البقت طؾك الصغار والؽبار إن امتـعقا أو غابقا.

ومـ مات بؿؽان ال حاكؿ بف وال وصل جاز لبعض مـ حضره مـ الؿسؾؿقـ 

حقـئذ فقفا مـ بقع وغقره , ألكف مقضع ضرورة ويؽػـف  تقلك تركتف وطؿؾ األصؾح

مـفا, فنن لؿ تؽـ فؿـ طـده, ويرجع طؾقفا أو طؾك مـ تؾزمف كػؼتف إن كقاه لدطاء 

 الحاجة لذلؽ.



 

 

248 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

 كتبة انفرائط
 .هل كصقب مؼدر شرطا لؿستحؼفوشرطا جؿع فريضة, الػرائض 

 .العؾؿ بؼسؿة الؿقاريث: هل والػرائض

 اث, وهق الؿال الؿخؾػ طـ مقت.جؿع مقروالؿقاريث: 

 أضباب اإلزخ ثالث١:

 أو بعدت. , قربت :قرابة :رحؿ أيـ 1

 .هق طؼد الزوجقة الصحقحالـؽاح: كؽاح, وـ 2

 .والء طتؼـ 3

 ٚاجملُع ع٢ً تٛزٜجِٗ َٔ ايرنٛز عػس٠: 

ـ 6 واألخ مطؾؼاـ ـ 5 طال وإن جدوـ 4واألب ـ 3 وإن كزل االبـ وابــ 2االبـ  ـ 1

ـ 11 والزوجـ 9 أممـ  ال العؿ وابــ 8أم مـ  والعؿ الـ 7 خ ال مـ األموابـ األ

 وذو القالء. 

 َٔ اإلْاخ ضبع:اجملُع ع٢ً تٛزٜجِٗ ٚ

والزوجة ـ 6واألخت ـ 5والجدة ـ 4واألم ـ 3ت وبـت االبـ وإن كزلـ 2البـت  ـ 1

 والؿعتؼة.ـ 7
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 ٚايٛزث١ ثالث١:  

 .وذو رحؿـ 3طصبة ذو وـ 2ذو فرض ـ 1

 ادتُع مجٝع ايرنٛز ٚزخ َِٓٗ ثالث١:  ٚإذا

 .والزوجـ 3واألب ـ 2االبـ ـ 1

 ٚإذا ادتُع مجٝع ايٓطا٤ ٚزخ َٓٗٔ مخط١: 

 .والشؼقؼةـ 5والزوجة ـ 4واألم ـ 3وبـت االبـ ـ 2البـت ـ 1

 مخط١:  ِايٓطا٤ ٚزخ َٓٗايرنٛز ٚٚإذا ادتُع مجٝع 

 جقـ.وأحد الزوـ 5ـ والبـت 4 والقلدـ 3 األموـ 2 األبـ 1

 ايؿسٚض عػس٠: ؾرٚ

والبـات ـ 7والجدة ـ 6والجد ـ 5 األموـ 4 واألبـ 3ـ والزوجة 2 الزوجـ 1

ـ 11واألخقات مـ كؾ جفة ـ 9 وبـات االبـ القاحدة فلكثرـ 8 القاحدة فلكثر

 .واإلخقة مـ األم ذكقرا كاكقا أو إكاثا
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 أٚال َرياخ ايصٚز: 

مع وجقد ولد وارث أو ـ ولف الربع 2 فؾؾزوج الـصػ مع طدم القلد وولد االبــ 1

 ولد ابـ وارث وإن كزل ذكرا كان أو أكثك واحدا أو متعددا. 

 ثاْٝا َرياخ ايصٚد١:

وجقد الػرع  ثؿـ معلفا وـ 2الربع مع طدم الػرع القارث,  ولؾزوجة فلكثرـ 1

 القارث.

 ثايجا َرياخ األب:

بالتعصقب مع طدم  ويرثـ 2 السدس بالػرض مع ذكقر القلد أو ولد االبــ 1

بالػرض والتعصقب مع إكاث  ويرثـ 3 القلد الذكر واألكثك, وطدم ولد االبـ

األوالد أو أوالد االبـ واحدة كـ أو أكثر, فؿـ مات طـ أب وبـت, فؾؾبـت 

 .الـصػ ولألب السدس فرضا, والباقل تعصقبا

 زابعا َرياخ اجلد: 

ويرث بالتعصقب مع طدم ـ 2 السدس بالػرض مع ذكقر القلد أو ولد االبــ 1

بالػرض والتعصقب مع إكاث  ويرثـ 3 األكثك, وطدم ولد االبـ القلد الذكر 
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وبـت, فؾؾبـت  جداألوالد أو أوالد االبـ واحدة كـ أو أكثر, فؿـ مات طـ  

 .السدس فرضا, والباقل تعصقبا ؾجدالـصػ ول

 خٕحفصم أحٕال اجلذ ألة يغ األ
 ؾا٥د٠:

مذهب األئؿة الثالثة: مالؽ والشافعل وأحؿد وهق تقريث اإلخقة مع الجد 

مذهب الخالفة الثالثة: طؿر وطثؿان وطؾل, وطدم تقريث األخقة مع الجد هق 

 مذهب أبل حـقػة, وهق مذهب أبل بؽر الصديؼ.

 اجلد َع اإلخ٠ٛ ي٘ سايتإ: 

 أن يؽقن معفؿ صاحب فرض.ـ 2ـ أن ال يؽقن معفؿ صاحب فرض 1

 اإلخ٠ٛ صاسب ؾسض ؾاجلد ي٘ ثالخ خٝازات:إذا نإ يٝظ َع اجلد ٚ

 ـ الؿؼاسؿة وثؾث الؿال.3ـ أو ثؾث الؿال 2ـ الؿؼاسؿة 1

 ٚإذا نإ َع اجلد ٚاإلخ٠ٛ صاسب ؾسض ؾاجلد ي٘ ثالخ خٝازات:

 ـ سدس الؿال.3ـ ثؾث الباقل 2ـ الؿؼاسؿة 1
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 ساالت اجلد َع اإلخ٠ٛ بدٕٚ أصشاب ايؿسٚض.

 احلاي١ األٚىل: املكامس١.

  مخظ: س صٛزٙ يفٚتٓشض

 جد وأخـ 5 جد وثالث أخقاتـ 4 جد وأختانـ 3 وجد وأختـ 2 جد وأخـ 1

  وأخت.

جد وأختان, لف وجد وأخت لف سفؿان ولفا سفؿ, وجد وأخ لؽؾ سفؿ, قف

جد , وجد وثالث أخقات لف سفؿان, ولؽؾ مـفـ سفؿوسفؿان ولفؿا سفؿان, 

 .وأخ وأخت لؾجد سفؿان, واألخ سفؿان, واألخت سفؿ

 ايجا١ْٝ: ثًح املاٍ.اي١ احل

طـ ثؾث الؿال إذا لؿ يؽـ معفؿ صاحب فرض الجد الؿؼاسؿة  تفنن كؼص

أططل ثؾث الؿال كجد وأخقيـ وأخت فلكثر لف الثؾث, والباقل لفؿ لؾذكر مثؾ 

 .حظ األكثققـ

 ايجايج١: اضتٛا٤ املكامس١ ٚثًح املاٍ.اي١ احل

جد وأربع أخقات, وجد وأخ وتستقي لف الؿؼاسؿة والثؾث يف جد وأخقيـ, و

 . وأختقـ
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 اجلد َع األخ٠ٛ َع أصشاب ايؿسٚض. ساالت

 املكامس١ بعد أصشاب ايؿسٚض:األىل: اي١ احل

الجد بعد ذي الػرض  ككبـت أو بـت ابـ أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة, يعط

واحدا كان أو أكثر األحظ مـ الؿؼاسؿة, كزوجة وجد وأخت مـ أربعة, لؾجد 

ويف جد وجدة وأخ لؾجدة السدس, , لؾزوجة سفؿ, ولألخت سفؿسفؿان, و

 والباقل لؾجد واألخ مؼاسؿة.

 ثًح ايباقٞ بعد أصشاب ايؿسٚض:ايجا١ْٝ: اي١ احل

كلم وجد وخؿسة إخقة, مـ ثؿاكقة طشر, لألم ثالثة أسفؿ ولؾجد ثؾث الباقل  

 .خؿسة, ولؽؾ أخ سفؿان

 ض:ضدع املاٍ بعد أصشاب ايؿسٚايجايج١: اي١ احل

بـت وبـت ابـ وأم وجد وإخقة أططل الجد وك كبـت وأم وجد وثالثة إخقة, 

 .السدس, وسؼط اإلخقة مطؾؼا الستغراق الػروض الرتكة

 املطأي١ األندز١ٜ:

 :إال األخت يف األكدرية وهل زوج وأم وأخت وجد



 

 

254 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

لؾزوج الـصػ, ولألم الثؾث, يػضؾ سدس يلخذه الجد, ويػرض لألخت 

, ثؿ يرجع الجد واألخت لؾؿؼاسؿة وسفامفؿا أربعة طؾك الـصػ فتعقل لتسعة

ثالثة طدد رؤوسفؿا, فتصح مـ سبعة وطشريـ, لؾزوج تسعة ولألم ستة ولؾجد 

 ثؿاكقة ولألخت أربعة, سؿقت أكدرية لتؽديرها ألصقل زيد يف الجد واإلخقة,

 .يةوال يعقل يف مسائؾ الجد غقرها, وال يػرض ألخت مع الجد ابتداء إال باألكدر

 َطا٥ٌ املعاد٠:

وأما مسائؾ الؿعادة فقػرض فقفا لؾشؼقؼة بعد أخذه كصقبف, وولد األب ذكرا كان 

فنن  أو أكثك واحدا أو أكثر إذا اكػردوا طـ ولد األبقيـ  مع الجد, كقلد األبقيـ,

اجتؿع األشؼاء وولد األب طاد ولد األبقيـ الجد بقلد األب, فنذا قاسؿقه أخذ 

ـ ما بقد ولد األب كجد وأخ شؼقؼ وأخ ألب, فؾؾجد سفؿ طصبة ولد األبقي

 والباقل لؾشؼقؼ, ألكف أققى تعصقبا مـ األخ لألب. 

وتلخذ أكثاهؿ إذا كاكت واحدة تؿام فرضفا وهق الـصػ, وما بؼل لقلد األب 

فجد وشؼقؼة وأخ ألب, تصح مـ طشرة, لؾجد أربعة ولؾشؼقؼة خؿسة, ولألخ 

كاكت الشؼقؼات ثـتقـ فلكثر لؿ يتصقر أن يبؼك لقلد لألب ما بؼل وهق سفؿ, فنن 

 األب شلء.



  

 

255 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

  خاَطا َرياخ األّ: 

 :ثالخ أسٛاٍ يف املرياخهلا األّ 

أو اثـقـ  ولد أو ولد ابـ ذكرا أو أكثك واحدا أو متعددا,: لألم السدس مع وجقدـ 1

 ,االبـالقلد وولد  :ولفا الثؾث مع طدمـ 2 فلكثر مـ إخقة أو أخقات أو مـفؿا

إما السدس  :وثؾث الباقل وهق يف الحؼقؼةـ 3 العدد مـ اإلخقة واألخقاتطدم و

مع زوج وأبقيـ, فتصح مـ ستة وإما الربع مع زوجة وأبقيـ ولألب مثال 

 , والؿـربيتقـ.الـصقبقـ يف الؿسللتقـ, ويسؿقان بالغراويـ والعؿريتقـ

 ضابط:

ال يف طؼؾ  بة أمف يف إرث فؼطولد الزكا والؿـػل بؾعان طصبتف بعد ذكقر ولده طص 

 .وال يف تزوج وال يف والية مال

 :َرياخ اجلد٠ضادضا 

 .وأم أب األب فؼط وإن طؾقن أمقمة السدسـ 3وأم األب ـ 2ترث أم األم ـ 1

فنن اكػردت واحدة مـفـ أخذتف, وإن اجتؿع اثـتان أو ثالث وتحاذيـ تساويـ يف 

 دم الؿرجح إلحداهـ طـ األخرى,الؼرب أو البعد مـ الؿقت فالسدس بقـفـ لع
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ومـ قربت مـ الجدات فالسدس لفا وحدها مطؾؼا, وتسؼط البعدى مـ كؾ جفة 

 بالؼربك. 

وترث الجدة , وترث أم األب و أم الجد  مع األب والجد كؿا يرثان مع العؿ

ولألخرى ثؾثف, فؾق  الؿدلقة بؼرابتقـ مع الجدة ذات الؼرابة القاحدة ثؾثل السدس

تزوج بـت  خالتف فلتت بقلد فجدتف أم أم أم ولدهؿا, وأم أم أبقف, وإن تزوج بـت

طؿتف فلتت بقلد, فجدتف أم أم أم, وأم أبل أبقف فرتث بالؼرابتقـ, وال يؿؽـ أن 

 ترث جدة بجفة مع ذات ثالث.

 :ضابعا َرياخ ايبٓات

ؿ فلكثر إذا لوالثؾثان لثـتقـ  ـ 2 ن اكػردت طؿـ يساويفا ويعصبفاإالـصػ ـ 1

 ـ التعصقب إذا وجد مـ يعصبفـ.3يقجد مـ يعصبفـ 

 ثآَا َرياخ بٓت االبٔ:

بـت ابـ وحدها إذا لؿ يؽـ ولد صؾب واكػردت طؿا يساويفا مقراث الـصػ ـ 1

, وال مـ إذا لؿ يؽـ ولد صؾبتا االبـ فلكثر بـمقراث  ثؾثانالـ 2ويعصبفا 

ـ التعصقب إذا 4صب ـ السدس إذا كاكت مع بـت واحدة ولؿ يقجد مع3يعصبفـ 

 وجد الؿعصب.



  

 

257 

 

 ربع المعامالت                       تهذيب الروض المربع

 تاضعا َرياخ االخت ايػكٝك١: 

ـ الثؾثان طـد وجقد 2 طـد اكػرادها طؿـ يساويفا أو يعصبفا أو يحجبفاـ الـصػ 1

ـ التعصقب طـد وجقد مـ 3مـ يساويفا واكعدام مـ يعصبفا أو مـ يحجبفا

 يعصبفا.

 عاغسا َرياخ االخت ألب:

ـ الثؾثان طـد وجقد 2 يفا أو يعصبفا أو يحجبفاطـد اكػرادها طؿـ يساوـ الـصػ 1

ـ التعصقب طـد وجقد مـ 3مـ يساويفا واكعدام مـ يعصبفا أو مـ يحجبفا

 يعصبفا.

 احلادٟ عػس َرياخ ٚيد األّ:

ولؾذكر القاحد أو األكثك القاحدة أو الخـثك مـ ولد األم السدس والثـقـ مـفؿ 

يد الثؾث بقـفؿ بالسقية ال يػضؾ ذكريـ أو أكثققـ أو خـثققـ أو مختؾػقـ فلز

 .ذكرهؿ طؾك أكثاهؿ

 فصم يف احلجت
لغة: الؿـع, واصطالحا: مـع مـ قام بف سبب اإلرث مـ اإلرث بالؽؾقة الحجب 

 .أو مـ أوفر حظقف
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 ٚاحلذب ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ حجب بالشخص.2ـ حجب بالقصػ 1

 ٚاحلذب بايػدط ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ن:ـ حجب حرما2ـ حجب كؼصان 1

 :سَإاحلشذب ؾ

 .مـ األجداد باألقرب يسؼط األجداد باألب إلدالئفؿ بف, و يسؼط األبعدـ 1

وتسؼط الجدات مـ قبؾ األم واألب باألم ألن الجدات يرثـ بالقالدة واألم ـ 2

 .ويسؼط ولد االبـ باالبـ ولؿ لؿ يدل بف لؼربفـ 3 أوالهـ لؿباشرهتا القالدة

يسؼط ولد و, كان أو أكثك بابـ وابـ ابـ , وإن كزليسؼط ولد األبقيـ ذكرا ـ و4 

 االبـ يسؼط ولد األب  باالبـ وابــ و5 ب حؽاه ابـ الؿـذر إجؿاطااألبقيـ باأل

ألخت ألبقيـ إذا صارت طصبة مع البـت أو اوب وإن كزل واألب وباألخ ألبقيـ

ـ وباألب و يسؼط ولد األم بالقلد ذكرا كان أو أكثك وبقلد االبـ 6 بـت االبـمع 

 .بلب األب وإن طالابـ األخ باالبـ وابـ االبـ وبلب, وويسؼط ـ 7 وأبقف وإن طال

 وباألخ وابـ األخ. بلب األب وإن طالـ ويسؼط العؿ باالبـ وابـ االبـ وبلب و8

وباألخ وابـ  بلب األب وإن طالـ ويسؼط ابـ العؿ باالبـ وابـ واالبـ وبلب و9

 األخ والعؿ.
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 ضابط: 

 ث لرق أو قتؾ أو اختالف ديـ ال يحجب حرماكا وال كؼصاكا.ومـ ال ير

 ثبة انؼصجبد
 .مـ يرث بال تؼدير :العصبة

 ات ثالث١: ايعضبأسهاّ أصشاب 

ومع ذي فرض يلخذ ما ـ 2 خذ الؿال كاألب واالبـ والعؿ وكحقهؿألق اكػرد ـ 1

 .ويسؼط إذا استغرقت الػروض الرتكةـ 3 بؼل بعد ذوي الػروض

 :ؾأقسبِٗ ايعضب١ٜٚكدّ أقسب 

سائر العصبات يدلقن  ثؿ األب ألنـ 2 وإن كزل ألكف جزء الؿقت االبـ ابـ فابــ 1

وإن طال, ألكف أب ولف إيالد مع طدم أخ ألبقيـ أو ألب,  األب ثؿ الجد أبقـ 3 بف

ثؿ بـق األخ ـ 6ألب األخ ثؿ ـ 5ثؿ األخ ألبقيـ ـ 4 فنن اجتؿع معفؿ فعؾك ما تؼدم

ثؿ ـ 11ثؿ طؿ ألب ـ 9ثؿ طؿ ألبقيـ ـ 8ـق األخ ألب وإن كزلقا أبدا ثؿ بـ 7 الشؼقؼ

ثؿ أطؿام أبقف ألبقيـ, ـ 12ثؿ بـق العؿ ألب ـ 11فقؼدم بـق العؿ الشؼقؼ  بـقهؿا

ثؿ ـ 15 قؼدم ابـ الشؼقؼ طؾك ابـ األبفثؿ بـقهؿ ـ 14ثؿ أطؿام أبقف ألب ـ 13

ثؿ بـقهؿ كذلؽ, ـ 17ثؿ بـقهؿ كذلؽ ثؿ أطؿام أبل جده ـ 16أطؿام جدهؿ 
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فلخ ألب , وهؽذا ال يرث بـق أب أطؾك وإن قربقا مع بـل أب أقرب وإن كزلقا

وابـف وإن كزل أولك مـ طؿ ولق شؼقؼا و مـ ابـف وأخ ألب أولك مـ ابـ أخ ألبقيـ 

ألكف أقرب مـف, وابـ أخ ألبقيـ أو ابـ أخ ألب أولك مـ ابـ ابـ أخ ألبقيـ لؼربف, 

الدرجة كلخقيـ وطؿقـ يؼدم مـ ألبقيـ طؾك مـ ألب لؼقة ومع االستقاء يف 

الؼرابة, فنن طدم طصبة الـسب ورث الؿعتؼ ولق أكثك ثؿ طصبتف األقرب فاألقرب 

 كـسب ثؿ مقلك الؿعتؼ ثؿ طصبتف كذلؽ, ثؿ الرد ثؿ ذوو األرحام.

 انؼصجخ ثبنغري فصم
 ايعضب١ بايػري أزبع١:

و يرث ـ 3 رث ابـ االبـ مع بـت االبـ مثؾقفاويـ 2 يرث االبـ مع البـت مثؾقفاـ 1 

 .مثؾقفاألب ويرث األخ ألب مع أخت ـ 4األخ ألبقيـ مع أخت ألبقيـ مثؾقفا 

 قاعدة:

, وكؾ طصبة غقر همالء األربعة, كابـ األخ والعؿ وابـ العؿ وابـ الؿعتؼ وأخقف

 .ال ترث أختف معف شقئا ألهنا مـ ذوي األرحام والعصبة مؼدم طؾقفؿ
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 يف سٌ املطا٥ٌ: دأٜٚب 

ويسؼطقن العصبة إذا ـ 3 وما بؼل لؾعصبةـ 2بذوي الػروض فقعطقن فروضفؿ ـ 1

الحؿارية وهل زوج الؿسللة حتك اإلخقة األشؼاء يف , الػروض الرتكة استغرقت

وأم وإخقة ألم وإخقة أشؼاء, لؾزوج الـصػ ولألم السدس ولإلخقة مـ األم 

, وطـف ال يسؼطقن ويشاركقن ػروض الرتكةالثؾث, ويسؼط األشؼاء الستغراق ال

 اإلخقة ألم.

 ثبة أصٕل ادلسبئم
 أصٌ املطأي١ خمسز ؾسضٗا أٚ ؾسٚضٗا. ٚايؿسٚض ضت١: 

هذه الػروض الؼرآكقة  وسدسـ 6وثؾث ـ 5وثؾثان ـ 4وثؿـ ـ 3وربع ـ 2كصػ ـ 1

 وثؾث الباقل ثبت باالجتفاد.

 :ٚاألصٍٛ ضبع١

ـ األربعة 7ـ االثـك طشر 6ـ الثؿاكقة 5ـ الستة 4 ـ األربعة3ـ الثالثة 2ـ االثـان 1

 والعشرون.

 ٚأصٍٛ املطا٥ٌ تٓكطِ إىل قطُني:

 .وثالثة قد تعقلـ 2ال طقل فقفا أصقل لربعة ـ ف1
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 األصٌ األٍٚ: اثٓإ:

ألب ويسؿقان بالقتقؿتقـ, زوج وأخت فـصػان مـ اثـقـ كزوج وأخت شؼقؼة أو 

 .خرج الـصػأو كصػ وما بؼل كزوج وطؿ مـ اثـقـ م

 األصٌ ايجاْٞ: ثالث١:

وثؾثان وما بؼل مـ ثالثة مخرج الثؾثقـ كبـتقـ وطؿ أو ثؾث وما بؼل كلم وأب مـ 

ثؾث كلختقـ ألم وأختقـ لغقرها مـ ثالثة لتساوي وأو ثؾثان , ثالثة مخرج الثؾث

 .مخرج الػرضقـ فقؽتػل بلحدهؿا

 األصٌ ايجايح: أزبع١:

ربع مع الـصػ كزوج وبـت  أو ربعة مخرج الربع,وربع وما بؼل كزوج وابـ مـ أ

  .مـ أربعة لدخقل مخرج الـصػ يف مخرج الربع

 األصٌ ايسابع: مثا١ْٝ:

و ثؿـ مع كصػ كزوجة , أو ثؿـ وما بؼل كزوجة وابـ مـ ثؿاكقة مخرج الثؿـ

وبـت طؿ مـ ثؿاكقة لدخقل مخرج الـصػ يف الثؿـ, ففذه أربعة أصقل ال تعقل 

 حام الػروض, وال يتصقر وجقده يف واحد مـ هذه األربعة.ألن العقل ازد
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 األصٌ اخلاَظ: ضت١: 

والـصػ مع الثؾثقـ كزوج وأختقـ لغقر أم مـ ستة لتبايـ الؿخرجقـ وتعقل 

 الـصػ مع الثؾث كزوج وأم وطؿ مـ ستة لتبايـ الؿخرجقـ, أو لسبعة, أو

 السدس, الـصػ مع السدس كبـت وأم وطؿ مـ ستة لدخقل مخرج الـصػ يف

 أو السدس وما بؼل كلم وابـ مـ ستة مخرج السدس.

وتعقل الستة إلك طشرة شػعا ووترا فتعقل إلك سبعة كزوج وأخت لغقر أم وجدة, 

ولثؿاكقة كزوج وأم وأخت لغقرها, وإلك تسعة كزوج وأختقـ ألم وأختقـ لغقرها, 

وخ لؽثرة الػر كزوج وأم وأخقيـ ألم وأختقـ لغقرها, وتسؿك ذات وإلك طشرة

 .طقلفا

 :األصٌ ايطادع: االث٢ٓ عػس

أو الربع مع  الربع مع الثؾثقـ كزوج وبـتقـ وطؿ مـ اثـل طشر لتبايـ الؿخرجقـ,

أو الربع مع السدس كزوج وأم وابـ مـ , الثؾث كزوجة وأم وطؿ مـ اثـل طشر

  لؾتقافؼ. اثـل طشر

كزوج وبـتقـ وأم وتعقل االثـا طشر إلك سبعة طشر وترا, فتعقل لثالثة طشر 

ولخؿسة طشر كزوج وبـتقـ وأبقيـ, وإلك سبعة طشر كثالث زوجات وجدتقـ 

 وأربع أخقات ألم وثؿان أخقات ألبقيـ, وتسؿك أم األرامؾ وأم الػروخ. 
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 األصٌ ايطابع: األزبع١ ٚايعػسٜٔ:

والثؿـ مع السدس كزوجة وأم وابـ مـ أربعة وطشريـ لتقافؼ الؿخرجقـ, أو 

 لؾتبايـ.  ثقـ كزوجة وبـتقـ وأخ شؼقؼ مـ أربعة وطشريـالثؿـ مع ثؾ

وتعقل مرة واحدة إلك سبعة وطشريـ, ولذلؽ تسؿك البخقؾة, كزوجة وأبقيـ 

 وابـتقـ, وتسؿك الؿـربية.

 ثبة انرد 
وإن بؼل بعد الػروض شلء وال طصبة معفؿ رد الػاضؾ طؾك كؾ ذي فرض بؼدر 

ؿا لقسا مـ ذوي الؼرابة, فنن كان مـ يرد غقر الزوجقـ فال يرد طؾقفؿا, ألهن فرضف

طؾقف واحدا أخذ الؽؾ فرضا وردا, وإن كاكقا جؿاطة مـ جـس كبـات أو جدات 

فبالسقية, وإن اختؾػ جـسفؿ, فخذ طدد سفامفؿ مـ أصؾ ستة واجعؾ طدد 

السفام الؿلخقذة أصؾ مسللتفؿ, فجدة وأخ ألم مـ اثـقـ, وأم وأخ ألم مـ ثالثة, 

 .أربعة, وأم وابـتان مـ خؿسةوأم وبـت مـ 

وإن كان معفؿ زوج أو زوجة قسؿ الباقل بعد فرضف طؾك مسللة الرد, فنن اكؼسؿ 

كزوجة وأم وأخقيـ ألم, وإال ضربت مسللة الرد يف مسللة الزوجقة كزوج وجدة 

وأخ ألم. أصؾ مسللة الزوج مـ اثـقـ لف واحد يبؼك واحد طؾك مسللة الرد اثـقـ 
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ب اثـقـ يف اثـقـ, فتصح مـ أربعة لؾزوج سفؿان ولؾجدة سفؿ ال يـؼسؿ, فتضر 

 .ولألخ سفؿ

 ثبة انتصحٍح 
 التصحقح تحصقؾ أقؾ طدد يـؼسؿ طؾك القرثة بال كسر. 

 االْهطاز ع٢ً ؾسٜل ٚاسد:

إذا اكؽسر سفؿ فريؼ مـ القرثة طؾقفؿ ضربت طددهؿ إن بايـ سفامفؿ, كثالث 

ثة ال تـؼسؿ وتبايـ, فتضرب طددهؿ أخقات لغقر أم وطؿ, لفـ سفؿان طؾك ثال

يف أصؾ الؿسللة, فتصح مـ تسعة, لؽؾ أخت سفؿان ولؾعؿ ثالثة, أو تضرب 

وفؼ طددهؿ إن وافؼ طدد سفامفؿ بجزء كثؾث وكحقه, كربع وكصػ وثؿـ يف 

أصؾ الؿسللة وطقلفا إن طالت فؿا بؾغ صحت مـف الؿسللة كزوج وست أخقات 

وسفام األخقات مـفا أربعة تقافؼ  طالت لسبعةلغقر أم, أصؾ الؿسللة مـ ستة و

طددهـ بالـصػ, فتضرب ثالثة يف سبعة تصح مـ أحد وطشريـ, لؾزوج تسعة, 

ولؽؾ أخت سفؿان. ويصقر لؾقاحد مـ الػريؼ الؿـؽسر طؾقف ما كان لجؿاطتف 

طـد التبايـ كالؿثال األول, أو يصقر لقاحدهؿ  وفؼ ما كان لجؿاطتف طـد التقافؼ 

 .الثاين كالؿثال
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 االْهطاز ع٢ً ؾسٜكني:

وإن كان االكؽسار طؾك فريؼقـ فلكثر كظرت بقـ كؾ فريؼ وسفامف وتثبت الؿبايـ 

ووفؼ الؿقافؼ, ثؿ تـظر بقـ الؿثبتات بالـسب األربع وتحصؾ أقؾ طدد يـؼسؿ 

طؾقفا, فؿا كان يسؿك جزء السفؿ تضربف يف الؿسللة بعقلفا إن طالت فؿا بؾغ فؿـف 

ـ وثالثة إخقة ألم وستة أطؿام, أصؾفا ستة, وجزء سفؿفا ستة, تصح, كجدتق

 وتصح مـ ستة وثالثقـ لؽؾ جدة ثالثة ولؽؾ أخ أربعة ولؽؾ طؿ ثالثة.

 فصم ادلُبسخبد
والؿـاسخات جؿع مـاسخة مـ الـسخ بؿعـك اإلبطال أو اإلزالة أو التغققر أو 

 .ةرتكال ةؾ قسؿثان فلكثر مـ ورثة األول قبوارث : مقت اصطالح, واالـؼؾ

 املٓاضدات هلا ثالث١ أسٛاٍ:

 احلاي١ األٚىل:

هؿ ورثة الثاين  كانإذا مات شخص ولؿ تؼسؿ تركتف حتك مات بعض ورثتف, فنن 

ماتقا  ؽؿا يرثقن األول, كنخقة أشؼاء أو ألب ذكقر, أو ذكقر وإكاثفاألول ورثة 

ؼل مـ القرثة وال الرتكة طؾك مـ ب واحدا بعد واحد حتك بؼل ثالثة مثال, فاقسؿ

 .تؾتػت لألول
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 احلاي١ ايجا١ْٝ: 

وإن كان ورثة كؾ مقت ال يرثقن غقره كنخقة لفؿ بـقن فصحح الؿسللة األولك 

واقسؿ سفؿ كؾ مقت طؾك مسللتف, وهل طدد بـقف وصحح الؿـؽسر كؿا سبؼ كؿا 

الث لق مات إكسان طـ ثالثة بـقـ ثؿ مات األول طـ ابـقـ ثؿ الثاين طـ ثالثة ثؿ الث

طـ أربعة, فالؿسللة األولك مـ ثالثة, ومسللة الثاين مـ اثـقـ وسفؿف يبايـفؿا, 

ومسللة الثالث مـ ثالثة وسفؿف يبايـفا, ومسللة الرابع مـ أربعة وسفؿف يبايـفا, 

واالثـان داخؾة يف األربعة, وهل تبايـ الثالثة فتضرهبا فقفا فتبؾغ اثـل طشر تضرهبا 

ثقـ. ومـفا تصح لألول اثـا طشر البـقف ولؾثاين اثـا طشر يف ثالثة تبؾغ ستة وثال

 لبـقف الثالثة ولؾثالث اثـا طشر لبـقف األربعة.

 احلاي١ ايجايج١:

وإن لؿ يرثقا الثاين كاألول بلن اختؾػ مقراثفؿ مـفؿا صححت الؿسللة األولك 

لؾؿقت األول وطرفت سفام الثاين مـفا وطؾؿت مسللة الثاين, وقسؿت أسفؿ 

ثاين مـ األول طؾك مسللة ورثتف, فنن اكؼسؿت صحت مـ أصؾفا , كرجؾ خؾػ ال

زوجة وبـتا وأخا, ثؿ ماتت البـت طـ زوج وبـت وطؿ, فالؿسللة األولك مـ 

ثؿاكقة وسفام البـت مـفا أربعة, ومسللتفا أيضا مـ أربعة فصحتا مـ الثؿاكقة, 



 

 

268 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

 لزوجة أبقفا سفؿ ولزوجفا سفؿ ولبـتفا سفؿان

 ربعة: ثالثة مـ أخقف وسفؿ مـفا. ولعؿفا أ

وإن لؿ تـؼسؿ سفام الثاين طؾك مسللتف ضربت كؾ الثاكقة إن بايـتفا سفام الثاين, أو 

ضربت وفؼفا لؾسفام إن وافؼتفا يف األولك, فؿا بؾغ ففق الجامعة. ومـ لف شلء  

تقافؼ مـ األولك فاضربف فقؿا ضربتف فقفا وهق الثاكقة طـد التبايـ أو وفؼفا طـد ال

الثاين, أي يف طدد سفامف مـ  ومـ لف مـ الثاكقة شلء فاضربف فقؿا تركف الؿقت

طـد الؿقافؼة, ومـ يرث مـفؿا يجؿع مالف مـفا فؿا  األولك طـد الؿبايـة, أو وفؼف

اجتؿع ففق لف. مثال الؿقافؼة أن تؽقن الزوجة أما لؾبـت الؿقتة يف الؿثال السابؼ 

تقافؼ سفامفا األربعة مـ األولك بالربع, فتضرب  فتصقر مسللتفا مـ اثـل طشر

ربعفا ثالثة يف األول, وهل ثؿاكقة تؽـ أربعة وطشريـ, لؾزوجة مـ األولك سفؿ 

يف ثالثة وفؼ الثاكقة بثالثة, ومـ الثاكقة سفؿان يف واحد وفؼ سفام البـت باثـقـ, 

تسعة, ومـ الثاكقة ثالثة وفؼ الثاكقة ب فقجتؿع لفا خؿسة ولألخ مـ األولك ثالثة يف

واحد يف واحد بقاحد فؾف طشرة ولزوج الثاكقة ثالثة ولبـتفا ستة, ومثال الؿبايـة أن 

تؿقت البـت يف الؿثال الؿذكقر طـ زوج وبـتقـ وأم, فنن مسللتفا تعقل لثالثة 

طشر تبايـ سفامفا األربعة فتضرهبا يف األولك تؽـ مائة وأربعة, لؾزوجة مـ 

اكقة بثالثة طشر, ولفا مـ الثاكقة سفؿان مضروبان يف سفامفا األولك سفؿ يف الث
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مـ األولك أربعة بثؿاكقة يجتؿع لفا أحد وطشرون, ولألخ يف األولك ثالثة يف  

الثاكقة بتسعة وثالثقـ, وال شلء لف مـ الثاكقة, ولؾزوج مـ الثاكقة ثالثة يف أربعة 

 قـ وثالثقـ. باثـل طشر ولبـتفا مـ الثاكقة ثؿاكقة يف أربعة باثـ

وتعؿؾ يف الؿقت الثالث فلكثر طؿؾؽ يف الؿقت الثاين مع األول, فتصحح 

الجامعة لألولقـ وتعرف سفام الثالث مـفا وتؼسؿفا طؾك مسللتف, فنن اكؼسؿت 

لؿ تحتج لضرب وتؼسؿ كؿا سبؼ, فنن لؿ تـؼسؿ فاضرب الثالثة أو وفؼفا يف 

ذه مضروبا يف مسللة الثالث أو الجامعة ثؿ مـ لف شلء مـ الجامعة األولك أخ

وفؼفا, ومـ لف شلء مـ الثالثة أخذه مضروبا يف سفامف أو وفؼفا, وهؽذا إن مات 

 رابع فلكثر.

 فصم يف لسًخ انرتكبد
والؼسؿة معرفة كصقب القاحد مـ الؿؼسقم إذا أمؽـ كسبة سفؿ كؾ وارث مـ 

ؾق ماتت امرأة الؿسللة بجزء كـصػ وطشر فؾذلؽ القارث مـ الرتكة, كـسبتف. ف

طـ تسعقـ ديـارا وخؾػت زوجا وأبقيـ وابـتقـ, فالؿسللة مـ خؿسة طشر, 

 لؾزوج

مـفا ثالثة وهل خؿس الؿسللة فؾف خؿس الرتكة ثؿاكقة طشر ديـارا, ولؽؾ واحد 
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مـ األبقيـ اثـان وهؿا ثؾثا خؿس الؿسللة, فقؽقن لؽؾ مـفؿا ثؾثا خؿس الرتكة 

تقـ أربعة وهل خؿس الؿسللة وثؾث خؿسفا. فؾفا اثـا طشر ديـارا ولؽؾ مـ البـ

كذلؽ مـ الرتكة أربعة وطشرون ديـارا, وإن ضربت سفام كؾ وارث يف الرتكة 

وقسؿت الحاصؾ طؾك الؿسللة خرج كصقبف مـ الرتكة, وإن قسؿت طؾك 

 الؼراريط

ففل يف طرف أهؾ مصر والشام أربعة وطشرون ققراصا, فاجعؾ طددها كرتكة 

 كؿا مر. معؾقمة واقسؿ

 ثبة رٔي األرحبو
 .وهؿ كؾ قريب لقس بذي فرض وال طصبة

 أسهاّ ذٚٚ األزساّ:

الذكر واألكثك مـفؿ سقاء ألهنؿ ـ 2يرثقن بتـزيؾفؿ مـزلة مـ أدلقا بف مـ القرثة ـ 1

ال يرثقن بالرحؿ الؿجردة فاستقى ذكرهؿ وأكثاهؿ, كقلد األم فقلد البـات وولد 

مطؾؼا كلمفاهتـ وبـات اإلخقة مطؾؼا كآبائفـ, بـات البـقـ, وولد األخقات 

بـل اإلخقة أو بـل األطؿام كآبائفـ, ووبـات األطؿام ألبقيـ أو ألب كآبائفـ  

وولد اإلخقة ألم كآبائفؿ واألخقال والخاالت وأبق األم كاألم والعؿات, والعؿ 
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طؾك ألم كلب, وكؾ جدة أدلت بلب بقـ أمقـ هل إحداهؿا, كلم أبك أم, أو بلب أ 

مـ الجد كلم أبل الجد, وأبق أم أب, وأبق أم أم وأخقهؿا وأختاهؿا بؿـزلتفؿ 

فقجعؾ حؼ كؾ وارث بػرض أو تعصقب لؿـ أدلك بف مـ ذوي األرحام ولق بعد, 

وإن كاكقا جؿاطة قسؿت الرتكة بقـ مـ يدلقن ـ 3 فنن كان واحدا أخذ الؿال كؾف

بؼل مـ سفام الؿسللة شلء رد بف, فؿا حصؾ لؽؾ وارث ففق لؿـ يدلل بف, وإن 

 طؾقفؿ طؾك قدر سفامفؿ.

فنن أدلك جؿاطة بقارث بػرض أو تعصقب واستقت مـزلتفؿ مـف بال سبؼ 

كلوالده فـصقبف لفؿ كنرثفؿ مـف لؽـ الذكر كاألكثك, فابـ وبـت ألخت مع بـت 

 ألخت أخرى لفذه الؿـػردة  إرث أمفا, ولألولقـ حؼ أمفؿا سقية بقـفؿا. 

ؾػت مـازلفؿ مـف جعؾتفؿ مع مـ أدلقا بف, كؿقت اقتسؿقا إرثف طؾك وإن اخت

 حسب مـازلفؿ مـف. 

فنن خؾػ ثالث خاالت متػرقات أي واحدة شؼقؼة وواحدة ألب وواحدة ألم 

وثالث طؿات متػرقات كذلؽ, فالثؾث الذي كان لألم لؾخاالت أخؿاسا ألهنـ 

 ات أخؿاسا ألهنـ يرثـف كذلؽ.يرثـ األم كذلؽ, والثؾثان الؾذان كاكا لألب لؾعؿ

لالجتزاء بنحدى الخؿسقـ لتؿاثؾفؿا, وضرهبا يف أصؾ  وتصح مـ خؿسة طشر

الؿسللة, ثالثة لؾخاالت مـ ذلؽ خؿسة, لؾشؼقؼة ثالثة, التل ألب سفؿ والتل 
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ألم سفؿ ولؾعؿات طشرة, التل مـ قبؾ األبقيـ ستة, والتل مـ قبؾ األب 

ان, ويف ثالثة أخقال متػرققـ أي أحدهؿ شؼقؼ سفؿان, والتل مـ قبؾ األم سفؿ

األم واآلخر ألبقفا واآلخر ألمفا, لذي األم السدس كؿا يرثف مـ أختف لق ماتت, 

وحده, ألكف يسؼط األخ لألب فنن كان معفؿ أي مع  والباقل لذي األبقيـ

األخقال أبق أم أسؼطفؿ ألن األب يسؼط اإلخقة ويف ثالث بـات طؿقمة متػرققـ 

ـت طؿ ألبقيـ وبـت طؿ ألب وبـت طؿ ألم, الؿال لؾتل لألبقيـ لؼقامفـ أي ب

 مؼام آبائفـ, فبـت العؿ ألبقيـ بؿـزلة أبقفا.

وإن أدلك جؿاطة بجؿاطة قسؿت الؿال بقـ الؿدلك هبؿ كلهنؿ أحقاء, فؿا صار 

لؽؾ واحد مـ الؿدلك هبؿ أخذه الؿدلك بف مـ ذوي األرحام ألكف وارثف, وإن 

ببعض طؿؾت بف فعؿة وبـت أخ, الؿال لؾعؿة ألهنا تدلل باألب  سؼط بعضفؿ

وبـت األخ تدلل باألخ, ويسؼط بعقد مـ وارث بلقرب مـف إال إن اختؾػت الجفة, 

 فقـزل بعقد حتك يؾحؼ بقارث سؼط بف أقرب أوالد.

والجفات التل يرث هبا ذوو األرحام ثالثة: أبقة ويدخؾ فقفا فروع األب مـ 

ات السقاقط, وبـات اإلخقة وأوالد األخقات وبـات األطؿام األجداد والجد

والعؿات وطؿات األب والجد, وأمقمة ويدخؾ فقفا فروع األم مـ األخقال 

 والخاالت وأطؿام األم وأطؿام
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أبقفا وأمفا وطؿات األم وطؿات أبقفا وجدها وأمفا وأخقال األم وخاالهتا, وبـقة  

ت االبـ, ومـ أدلك بؼرابتقـ ورث هبؿا, ويدخؾ فقفا أوالد البـات وأوالد بـا

ولزوج أو زوجة مع ذي رحؿ فرضف كامال بال حجب وال طقل, والباقل لذي 

الرحؿ وال يعقل هـا إال أصؾ ستة إلك سبعة, كخالة وبـتل أختقـ ألبقيـ وبـتل 

أختقـ ألم, لؾخالة سفؿ ولبـتل األختقـ ألبقيـ أربعة ولبـتل األختقـ ألم 

 سفؿان.

 
 ا  احلًمثبة يري

 

مـ خؾػ ورثة فقفؿ حؿؾ يرثف, فطؾبقا الؼسؿة وقػ لؾحؿؾ إن اختؾػ إرثف 

بالذكقرة واألكقثة األكثر مـ إرث ذكريـ أو أكثققـ, ألن وضعفؿا كثقر معتاد, وما 

زاد طؾقفؿا كادر فؾؿ يققػ لف شلء, فػل زوجة حامؾ وابـ لؾزوجة الثؿـ ولالبـ 

ألكف أكثر. وتصح مـ أربعة وطشريـ,  ـثؾث الباقل, ويققػ لؾحؿؾ إرث ذكري

ويف زوجة حامؾ وأبقيـ يققػ لؾحؿؾ كصقب اثـقـ, ألكف أكثر, ويدفع لؾزوجة 

الثؿـ طائال لسبعة وطشريـ ولألب السدس كذلؽ ولألم السدس كذلؽ, فنذا 

ولد أخذ حؼف مـ الؿقققف وما بؼل ففق لؿستحؼف, وإن أطقز شلء بلن وقػـا 
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ومـ ال يحجبف الحؿؾ يلخذ  ثة رجع طؾك مـ هق بقده.مقراث ذكريـ فقلدت ثال

إرثف كامال, كالجدة فنن فرضفا السدس مع القلد وطدمف. ومـ يـؼصف الحؿؾ 

 شقئا يعطك القؼقـ كالزوجة واألم فقعطقان الثؿـ والسدس, ويققػ الباقل. 

ومـ سؼط بالحؿؾ لؿ يعط شقئا لؾشؽ يف إرثف ويرث الؿقلقد ويقرث إن استفؾ 

 صارخا

أو ططس أو بؽك أو رضع أو تـػس وصال زمـ التـػس, أو وجد مـف دلقؾ طؾك 

 حقاتف كحركة صقيؾة وسعال, ألن هذه األشقاء تدل طؾك الحقاة الؿستؼرة. 

 األشقاء التل ال تدل طؾك حقاة:

وإن ضفر ـ 3 واختالج لعدم داللتفا طؾك الحقاة الؿستؼرةـ 2حركة قصقرة ـ ال1

 مات وخرج لؿ يرث ولؿ يقرث, كؿا لق لؿ يستفؾ. أي صقت ثؿ  بعضف فاستفؾ

وإن جفؾ الؿستفؾ مـ التقأمقـ إذا استفؾ أحدهؿا دون اآلخر ثؿ مات الؿستفؾ 

واختؾػ إرثفؿا بالذكقرة واألكقثة, يعقـ بؼرطة كؿا لق أ ـ وجفؾ وكاكا ذكرا وأكثك 

أخرج  وإن لؿ يختؾػ مقراثفؿا كقلد األمب ـ  صؾؼ إحدى كسائف ولؿ تعؾؿ طقـفا

 .السدس لقرثة الجـقـ بغقر قرطة لعدم الحاجة إلقفا

ولق مات كافر بداركا طـ حؿؾ مـف لؿ يرثف لحؽؿـا بنسالمف قبؾ وضعف, ويرث 

 صغقر حؽؿ بنسالمف بؿقت أحد أبقيف مـف.
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 ثبة اخلُثى ادلشكم 
 

والخـثك مـ لف شؽؾ ذكر رجؾ وفرج امرأة أو ثؼب يف مؽان الػرج يخرج مـف 

 .البقل

ترب أمره ببقلف مـ أحد الػرجقـ, فنن بال مـفؿا فبسبؼف, فنن خرج مـفؿا معا ويع

اطترب أكثرهؿا, فنن استقيا ففق الؿشؽؾ, فنن رجل كشػف لصغر أططل ومـ معف 

أو ـ 3 أو إمـاء مـ ذكرهـ 2بـبات لحقتف ـ 1 :القؼقـ, ووقػ الباقل لتظفر ذكقريتف

 .ـاء مـ فرجأو إمـ 5أو تػؾؽ ثدي ـ 4تظفر أكقثتف بحقض 

فنن مات أو بؾغ بال أمارة يرث كصػ مقراث ذكر إن ورث بؽقكف ذكرا فؼط, كقلد 

أخ أو طؿ خـثك وكصػ مقراث أكثك إن ورث بؽقكف أكثك فؼط, كقلد أب خـثك مع 

زوج وأخت ألبقيـ, وإن ورث هبؿا متػاضال أططل كصػ مقراثفؿا, فتعؿؾ 

ـفؿا بالـسب األربع, وتحصؾ أقؾ طدد مسللة الذكقرية ثؿ مسللة األكقثقة وتـظر بق

 يـؼسؿ طؾك كؾ

مـفؿا وتضربف يف اثـقـ طدد حالل الخـثك, ثؿ مـ لف شلء مـ إحدى الؿسللتقـ 

فاضربف يف األخرى أو وفؼفا, فابـ وولد خـثك مسللة الذكقرية مـ اثـقـ واألكقثقة 
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ستة, مـ ثالثة وهؿا متبايـان, فنذا ضربت إحداهؿا يف األخرى كان الحاصؾ 

 فاضرهبا يف اثـقـ تصح مـ اثـل طشر لؾذكر سبعة ولؾخـثك خؿسة. 

 وإن صالح الخـثك مـ معف طؾك ما وقػ لف صح إن صح تربطف.

 

 ثبة يريا  ادلفمٕد
 

 وهق مـ اكؼطع خربه فؾؿ تعؾؿ لف حقاة وال مقت. 

 الؿػؼقد يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 لفالك.ـ الغالب طؾك غقبتف ا2ـ الغالب طؾك غقبتف السالمة 1

وسقاحة اكتظر بف تؿام  مـ خػل خربه بلسر أو سػر غالبف السالمة كتجارةـ 1

تسعقـ سـة مـذ ولد, ألن الغالب أكف ال يعقش أكثر مـ هذا, وإن فؼد ابـ تسعقـ 

 .اجتفد الحاكؿ

الفالك كؿـ غرق يف مركب فسؾؿ ققم دون ققم أو فؼد  غقبتف وإن كان غالبـ 2

مفؾؽة كدرب الحجاز اكتظر بف تؿام أربع سـقـ مـذ تؾػ, مـ بقـ أهؾف أو يف مػازة 

أي فؼد ألهنا مدة يتؽرر فقفا تردد الؿسافريـ والتجار, فاكؼطاع خربه طـ أهؾف 
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يغؾب طؾك الظـ هالكف, إذ لق كان حقا لؿ يـؼطع خربه إلك هذه الغاية, )ثؿ يؼسؿ  

 :مالف يف مسللتل

 .ك بعد األربع سـقـوغؾبة الفالـ 2غؾبة السالمة بعد التسعقـ ـ 1 

 .أخذ ما وجد ورجع طؾك مـ يتؾػ شقئا بفف فنن رجع بعد قسؿ مال

فنن مات مقرثف يف مدة الرتبص السابؼة أخذ كؾ وارث حقـ الؿقت القؼقـ , وهق 

ما ال يؿؽـ أن يـؼص طـف مع حقاة الؿػؼقد أو مقتف ووقػ ما بؼل حتك يتبقـ أمر 

مقتف وحصؾ أقؾ طدد يـؼسؿ طؾك كؾ الؿػؼقد, فاطؿؾ مسللة حقاتف ومسللة 

 .مـفؿا فقلخذ وارث مـفؿا ال ساقط يف إحداهؿا القؼقـ

فنن قدم الؿػؼقد أخذ كصقبف الذي وقػ لف. وإن لؿ يلت ولؿ تعؾؿ حقاتف حقـ 

مقت مقرثف,  حؽؿ ما وقػ لف حؽؿ مالف الذي لؿ يخؾػف مقرثف فقؼضل مـف ديـف 

ال يحؽؿ بؿقتف إال طـد اكؼضاء زمـ ويـػؼ طؾك زوجتف مـف مدة تربصف, ألكف 

اكتظاره, ولباقل القرثة أن يصطؾحقا طؾك ما زاد طـ حؼ الؿػؼقد فقؼتسؿقكف طؾك 

 حسب ما يتػؼقن طؾقف, ألكف ال يخرج طـفؿ.
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 ثبة يريا  انغرلى
 جؿع غريؼ, وكذا مـ خػل مقهتؿ فؾؿ يعؾؿ السابؼ مـفؿ. 

غربة أو كار معا فال تقارث  إذا مات متقارثان كلخقيـ ألب هبدم أو غرق أو

بقـفؿا, وإن جفؾ السابؼ بالؿقت أو طؾؿ ثؿ كسل ولؿ يختؾػقا فقف بلن لؿ يدع 

كؾ واحد مـ الغرقك وكحقهؿ مـ اآلخر مـ  كؾ سبؼ مقت اآلخر ورث ورثة

مـ قديؿف دون ما ورثف مـ اآلخر دفعا لؾدور, فقؼدر أحدهؿا مات أي تالد مالف 

ؿ يؼسؿ ما ورثف طؾك األحقاء مـ ورثتف, ثؿ يصـع بالثاين أوال ويقرث اآلخر مـف, ث

كذلؽ, فػل أخقيـ أحدهؿا مقلك زيد واآلخر مقلك طؿرو ماتا وجفؾ الحال 

يصقر مال كؾ واحد لؿقلك اآلخر, وإن ادطك كؾ مـ القرثة سبؼ مقت اآلخر وال 

 بقـة تحالػا ولؿ يتقارثا.

 

 ثبة يريا  أْم ادلهم
 .شريعة. مـ مقاكع اإلرث اختالف الديـجؿع مؾة, وهل الديـ وال
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 :ؾال ٜسخ املطًِ ايهاؾس إال 

إذا أسؾؿ كافر قبؾ قسؿ مقراث  وـ أ2 , وطـف ال يرث وفاقا لؾجؿفقربالقالءـ 1

 وطـف ال يرث وفاقا لؾجؿفقر.الؿسؾؿ فقرث مقرثف 

 .بالقالءـ 1: وال يرث الؽافر الؿسؾؿ إال

 ضابط:

إذا بشرط ارث الحربل والذمل والؿستلمـ واختالف الداريـ لقس بؿاكع فقتق

 .اتحدت أدياهنؿ

 .وأهؾ الذمة يرث بعضفؿ بعضا مع اتػاق أدياهنؿ ال مع اختالففا وهؿ مؾؾ شتك

 

الؽػار, ألكف ال يؼر طؾك ما هق طؾقف  والؿرتد ال يرث أحدا مـ الؿسؾؿقـ وال مـ

 فؾؿ يثبت لف حؽؿ ديـ مـ األديان. 

 ؿالف يفء, ألكف ال يؼروإن مات الؿرتد طؾك ردتف ف

 طؾك ما هق طؾقف ففق مبايـ لديـ أقاربف. 

إن بشرط ويرث الؿجقسل بؼرابتقـ غقر محجقبتقـ يف ققل طؿر وطؾل وغقرهؿا, 

أسؾؿقا أو تحاكؿقا إلقـا قبؾ إسالمفؿ, فؾق خؾػ أمف وهل أختف بلن وصئ أبقه 



 

 

281 

 

 ربع المعامالت                          تهذيب الروض المربع

ا أختا, وكذا الثؾث بؽقهنا أما والـصػ بؽقهن ابـتف فقلدت هذا الؿقت ورثت

 حؽؿ الؿسؾؿ يطل ذات رحؿ محرم مـف بشبفة كؽاح أو تسر, ويثبت الـسب. 

 .وال إرث بـؽاح ذات رحؿ محرم كلمف وبـتف وبـت أخقف

وال إرث بعؼد كؽاح ال يؼر طؾقف لق أسؾؿ كؿطؾؼتف ثالثا وأم زوجتف وأختف مـ 

 رضاع.

 ثبة يريا  ادلطهمخ
 .انرجعقا أو بائـا يتفؿ فقف بؼصد الحرم

 املطًك١ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

يف الؿرض  بائـا ـ مطؾؼة3يف حال الصحة  بائـا ـ مطؾؼة2ـ مطؾؼة رجعقة 1

 الؿخقف. 

 املطًك١ اييت ال تسخ:

أو أباهنا يف مرضف غقر الؿخقف ومات ـ 2 مـ أبان زوجتف يف صحتف لؿ يتقارثاـ 1

الؿخقف ولؿ يؿت لف ف  مرضأو أباهنا يفـ 3 بف لؿ يتقارثا لعدم التفؿة حال الطالق

 .لؿ يتقارثا الكؼطاع الـؽاح وطدم التفؿة
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 املطًك١ اييت تسخ:

يف صالق رجعل لؿ تـؼض طدتف سقاء كان يف الؿرض أو يف  بؾ يتقارثانـ 1

وإن أباهنا يف مرض مقتف الؿخقف متفؿا بؼصد ـ 2 الصحة, ألن الرجعقة زوجة

مـ ثالث فطؾؼفا ثالثا, أو طؾؼ إباكتفا يف  حرماهنا بلن أباهنا ابتداء, أو سللتف أقؾ

طؾؼ إباكتفا طؾك فعؾ لف كدخقلف الدار فػعؾف يف مرضف  صحتف طؾك مرضف أو

الؿخقف وكحقه كؿا لق وصئ طاقؾ حؿاتف بؿرض مقتف الؿخقف لؿ يرثفا إن 

 .ماتت لؼطعف كؽاحفا

 بػسطني: يف ايعد٠ ٚبعدٖا املطًك١ ٚتسخ

سؼط مقراثفا ولق أسؾؿت بعد, ألهنا فعؾت باختقارها أو ترتد فقـ 2ما لؿ تتزوج ـ 1

 .ما يـايف كؽاح األول

إٕ ؾعًت يف َسض َٛتٗا املدٛف َا ٜؿطذ ْهاسٗا  ايصٚد١ دٕٚ ًصٚزٜٚجبت اإلزخ ي

 بػسطني:

إن ـ 2 , وطـف يرثفا ولق بعد العدة جزم بف يف اإلقـاع والػروعمادامت يف العدةـ 1

 اهتؿت بؼصد حرماكف.
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 مبشبرن يف ادلريا  ثبة اإللرار
 غسٚط ثبٛت اإلقساز بايٓطب ٚاإلزخ:

الؿؽؾػقـ ولق أن القارث الؿؼر واحد مـػرد باإلرث ـ 2إذا أقر كؾ القرثة ـ 1

وصدق الؿؼر بف, أو كان الؿؼر بف صغقرا أو ـ 3 بقارث لؾؿقت مـ ابـ أو كحقه

 الؿقت بشرط أن يؿؽـ كقن الؿؼر بف مــ 5والؿؼر بف مجفقل الـسب ـ 4مجـقكا 

 وأن ال يـازع الؿؼر يف كسب الؿؼر بف. ـ 6

 ٜرتتب ع٢ً صش١ اإلقساز:

وثبت إرثف حقث ال ماكع, ألن القارث يؼقم مؼام الؿقت يف بقـاتف ـ 2 ثبت كسبفـ 1

 .ودطاويف وغقرها, فؽذلؽ يف الـسب

 .إقرار زوج ومقلك إن ورثالثبقت الـسب ويعترب 

بشفادة طدلقـ مـفؿ, أو مـ غقرهؿ, ثبت  وإن أقر بف بعض القرثة ولؿ يثبت كسبف

 كسبف مـ مؼر فؼط, وأخذ الػاضؾ بقده أو ما يف يده إن أسؼطف,

فؾق أقر أحد ابـقف بلخ  مثؾ الؿؼر, فؾؾؿؼر بف ثؾث ما بقد الؿؼر, ألن إقراره تضؿـ 

 الرتكة ويف يده كصػفا, فقؽقن السدس الزائد لؾؿؼر بف. أكف ال يستحؼ أكثر مـ ثؾث

ببـت فؾفا خؿس ما بقده, ألكف ال يدطل أكثر مـ خؿسل الؿال, وذلؽ وإن أقر 

أربعة أخؿاس الـصػ الذي بقده, يبؼك خؿسف فقدفعف لفا, وإن أقر ابـ ابـ بابـ 
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دفع لف كؾ ما بقده ألكف يحجبف, وصريؼ العؿؾ أن تضرب مسللة اإلقرار أو وفؼفا  

يف مسللة اإلكؽار بف أو يف مسللة اإلكؽار وتدفع لؿؼر سفؿف مـ مسللة اإلقرار 

وفؼفا ولؿـؽر سفؿف مـ مسللة اإلكؽار يف مسللة اإلقرار أو وفؼفا ولؿؼر بف ما 

 فضؾ.

 ثبة يريا  انمبتم 
فؿـ اكػرد بؼتؾ مقرثف أو شارك فقف مباشرة أو سببا كحػر بئر تعديا أو كصب 

 :سؽقـ بال حؼ لؿ يرثف

غقر الؿؽؾػ كالصغقر وؿؽؾػ وال أو كػارةـ 3أو دية ـ 2إن لزم الؼاتؾ ققد ـ 1

 والؿجـقن يف هذا سقاء.

صقالة أو حرابة أو شفادة وارثف و قطع صريؼ, أأو وإن قتؾ بحؼ ققدا أو حدا ـ 2

بؿا يقجب الؼتؾ, أو قتؾ العادل الباغل وطؽسف كؼتؾ الباغل العادل ورثف ألكف 

 فعؾ ملذون فقف فؾؿ يؿـع الؿقراث.

 ثبة يريا  انرلٍك
ولق مدبرا أو مؽاتبا أو أم ولد ألكف لق ورث لؽان لسقده وهق وال يرث الرققؼ 

 أجـبل, وال يقرث ألكف ال مال لف. 
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 ثبة يريا  ادلجؼط
وكسبف وإرثف بحريتف  ويرث مـ بعضف حر ويقرث ويحجب بؼدر ما فقف مـ الحرية

فابـ كصػف حر, وأم وطؿ حران لالبـ كصػ مالف لق كان حرا وهق ربع  لقرثتف 

 ربع والباقل لؾعؿ.وسدس ولألم 

 ثبة انٕالء
ومـ أطتؼ طبدا أو أمة أو أطتؼ بعضف فسرى إلك الباقل, أو طتؼ طؾقف برحؿ أو 

كتابة أو إيالء, أو أطتؼف يف زكاة أو كػارة فؾف طؾقف القالء, ولف أيضا القالء طؾك 

أو سرية, وطؾك مـ ال حرة األصؾ أوالده وأوالدهؿ وإن سػؾقا مـ زوجة طتقؼة 

فؿ والؤه, ألكف ولل كعؿتفؿ وبسببف طتؼقا, وألن الػرع يتبع أصؾف, ويرث لف أو ل

القالء مقاله وإن اختؾػ ديـفؿا, فقرث الؿعتؼ طتقؼف طـد طدم طصبة الـسب,  ذو

 ثؿ طصبتف بعده األقرب فاألقرب ما سبؼ.

 ضابط:

ة وال يرث الـساء بالقالء إال مـ أطتؼـ أو باشرن طتؼف أو طتؼف طؾقفـ, بـحق كتاب

 .أو أطتؼف مـ طتقؼ طتقؼفـ وأوالدهؿ
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 :ٚايٛال٤ 

 .وال يقرثـ 5وال يقصك بف ـ 4وال يققػ ـ 3وال يقهب ـ 2ال يباع ـ 1

فؾق مات السقد طـ ابـقـ ثؿ مات أحدهؿا طـ ابـ, ثؿ مات طتقؼف فنرثف البـ 

سقده وحده, ولق مات ابـا السقد وخؾػ أحدهؿا ابـا واآلخر تسعة, ثؿ مات 

 .طؾك طددهؿ كالـسب العتقؼ فنرثف

قـا فلطتؼف ثؿ مات األب األب ولق اشرتى أخ وأختف أباهؿا فعتؼ طؾقفؿا ثؿ مؾؽ 

 الـسب دون أختف بالقالء. عصبة ثؿ العتقؼ, ورثف االبـ ب

وتسؿك: مسللة الؼضاة, يروى طـ مالؽ أكف قال: سللت سبعقـ قاضقا مـ قضاة 

 العراق طـفا فلخطلوا فقفا.

 كتبة انؼتك

 لغة: الخؾقص, وشرطا: تحرير الرقبة وتخؾقصفا مـ الرق.العتؼ 

وهق مـ أفضؾ الؼرب, ألن اهلل تعالك جعؾف كػارة لؾؼتؾ والقطء يف هنار رمضان 

فؽاكا لؿعتؼف مـ الـار. وأفضؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -واأليؿان, وجعؾف الـبل 

 . دمـ واح وتعدد أفضؾأفضؾ مـ أكثك الرقاب أكػسفا طـد أهؾفا وذكر 

 .مـ لف كسب الكتػاطف بف وطؽسف بعؽسف :ويستحب طتؼ
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 : ٜهسٙ عتلٚ

 وإن طؾؿ ذلؽ مـف أو ضـ حرم. , مـ يخاف مـف زكا أو فساداـ 2 مـ ال كسب لفـ 1

 أيؿاظ ايعتل تٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ كـاية العتؼ.2ـ صريح العتؼ 1

 .وصريحف كحق: أكت حر أو محرر أو طتقؼ أو معتؼ أو حررتؽ أو أطتؼؽ

وكـاياتف كحق: خؾقتؽ والحؼ بلهؾؽ, وال سبقؾ أو ال سؾطان لل طؾقؽ, وأكت هلل 

 .أو مقالي ومؾؽتؽ كػسؽ

 فصم انسراٌخ
 ايطسا١ٜ ْٛعإ:

ومـ أطتؼ كصقبف مـ مشرتك سرى ـ 2 ومـ أطتؼ جزءا مـ رققؼف سرى إلك باققفـ 1

 .إن كان مقسرا مضؿقكا بؼقؿتفبشرط إلك الباقل 

 ضابط:
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 .حؿ محرم طتؼ طؾقف بالؿؾؽومـ مؾؽ ذا ر 

 تعًٝل ايعتل:

ويصح تعؾقؼ العتؼ بؿقت, وهق التدبقر , ويصح معؾؼا بشرط فقعتؼ إذا وجد

 .سؿل بذلؽ ألن الؿقت دبر الحقاة, وال يبطؾ بنبطال وال رجقع

ويصح وقػ الؿدبر وهبتف وبقعف ورهـف, وإن مات السقد قبؾ بقعف طتؼ إن خرج 

 مـ ثؾثف وإال فبؼدره.

 نكتبثخثبة ا

وهل مشتؼة مـ الؽتب, وهق الجؿع, ألهنا تجؿع كجقما. وشرطا: بقع سقد طبده 

 كػسف بؿال معؾقم يصح السؾؿ فقف ممجؾ يف ذمتف بلجؾقـ فلكثر. 

 .مع أماكة العبد وكسبف: بشرط وتسـ الؽتابة

 وتؽره الؽتابة مع طدم الؽسب لئال يصقر كال طؾك الـاس. 

 .تصرفف ئزوال يصح طتؼ وكتابة إال مـ جا
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 املهاتب١:ٚتٓعكد 

 .مع قبقل العبد, وإن لؿ يؼؾ: فنذا أديت فلكت حرـ 2بؽاتبتؽ طؾك كذا ـ 1

ومتك أدى ما طؾقف أو أبرأه مـف سقده طتؼ, ويؿؾؽ كسبف وكػعف وكؾ تصرف يصؾح 

 مالف كبقع وإجارة.

ن ويجقز بقع الؿؽاتب ألكف قـ ما بؼل طؾقف درهؿ, ومشرتيف يؼقم مؼام مؽاتبف, فن

أدى الؿؽاتب لؾؿشرتي ما بؼل مـ مال الؽتابة طتؼ ووالؤه لؾؿشرتي, وإن طجز 

الؿؽاتب طـ أداء جؿقع مال الؽتابة أو بعضف لؿـ كاتبف أو اشرتاه طاد قـا , فنذا 

حؾ كجؿ ولؿ يمده الؿؽاتب فؾسقده الػسخ, كؿا لق أطسر الؿشرتي ببعض 

طؾك السقد أن يمدي إلك مـ  الثؿـ: ويؾزم اكتظاره ثالثا لـحق بقع غرض, ويجب

 .وىف كتابتف ربعفا

 ثبة أحكبو أيٓبد األٔالد

أصؾ أم أمفة, ولذلؽ جؿعت طؾك أمفات باطتبار األصؾ. إذا أولد حر أمتف ولق 

مدبرة أو مؽاتبة أو أولد أمة لف ولغقره, ولق كان لف جزء يسقر مـفا, أو أمة لقلده 

ولده حرا بلن حؿؾت بف يف مؾؽف  كؾفا أو بعضفا ولؿ يؽـ االبـ وصئفا قد خؾؼ
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حقا ولد أو مقتا قد تبقـ فقف خؾؼ اإلكسان ولق خػقا, ال بنلؼاء مضغة أو جسؿ بال  
تخطقط صارت أم ولد لف تعتؼ بؿقتف مـ كؾ مالف, ولق لؿ يؿؾؽ غقرها, وإن 

أصاهبا يف مؾؽ غقره بـؽاح أو شبفة ثؿ مؾؽفا حامال طتؼ الحؿؾ ولؿ تصر أم 

 مة حامال فقصئفا حرم طؾقف بقع القلد ويعتؼف.ولد, ومـ مؾؽ أ

وأحؽام أم القلد كلحؽام األمة الؼـ مـ وطء وخدمة وإجارة وكحقه, كنطارة 

وإيداع, ألهنا مؿؾقكة لف ما دام حقا, ال يف كؼؾ الؿؾؽ يف رقبتفا وال بؿا يراد لـؼؾ 

 الؿؾؽ. فاألول, كققػ وبقع وهبة وجعؾفا صداقا وكحقه. 

و كذا  كحق الؿذكقرات كالقصقة هبا وتصح كتابتفا, فنن أدت يف و الثاين كرهـ 

حقاتف طتؼت, وما بؼل بقدها لفا, وإن مات وطؾقفا شلء طتؼت وما بقدها لؾقرثة 

ويتبعفا ولدها مـ غقر سقدها بعد إيالدها فقعتؼ بؿقت سقدها, وإذا جـت فديت 

طؿدا أو خطل  دهاباألقؾ مـ ققؿتفا يقم الػداء أو أرش الجـاية, وإن قتؾت سق

طتؼت, ولؾقرثة الؼصاص يف العؿد أو الدية, فقؾزمفا األقؾ مـفا أو مـ ققؿتفا 

كالخطل, وإن أسؾؿت أم ولد كافر مـع مـ غشقاهنا وحقؾ بقـف وبقـفا حتك يسؾؿ, 

 وأجرب طؾك كػؼتفا إن طدم كسبفا.
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 زبع ايٓهاح ٚايفسام اجملًد ايجايح

 تللقػ الػؼقر إلك طػق ربف

 أبل طبد الرحؿـ
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 كزبة انُكبح 
وشرطا: طؼد يعترب فقف لػظ إكؽاح أو تزويج  العؼد،و لغة: القطء، والجؿعالـؽاح 

 ؿتاع.يف الجؿؾة والؿعؼقد طؾقف مـػعة االست

 حؽؿ الـؽاح:

ويباح لؿـ ال شفقة لف ـ 2ة سـة لذي شفقة ال يخاف زكا مـ رجؾ وامرأـ 1

كالعـقـ والؽبقر، وفعؾف مع الشفقة أفضؾ مـ كقافؾ العبادة الشتؿالف طؾك مصالح 

كثقرة، كتحصقـ فرجف وفرج زوجتف، والؼقام هبا، وتحصقؾ الـسؾ وتؽثقر األمة، 

 طؾقف وسؾؿ ويقر ذلؽ، ومـ ال شفقة لف كقافؾ وتحؼقؼ مباهاة الـبل صؾك اهلل

طؾك مـ يخاف زكا برتكف ولق ضـا مـ رجؾ الـؽاح  ويجبـ 3 العبادة أفضؾ لف

وامرأة، ألكف صريؼ إطػاف كػسف وصقهنا طـ الحرام، وال فرق بقـ الؼادر طؾك 

ويحرم بدار ـ 4 اإلكػاق والعاجز طـف، وال يؽتػل بؿرة بؾ يؽقن يف مجؿقع العؿر

 فال يباح لف. لضرورة فقباح لغقر أسقر :ب إالحر

 :ضبع١ ايصفات املطتخب ٚدٛدٖا يف ايصٚد١

أجـبقة ألن ـ 3 ديـةـ 2 ويسـ كؽاح واحدة، ألن الزيادة طؾقفا تعريض لؾؿحرمـ 1

 ولدها يؽقن أكجب، وألكف ال يلمـ الطالق فقػضل مع الؼرابة إلك قطقعة
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بال أم ألهنا ربؿا ـ 6بؽثرة األوالد  ولقد أي مـ كساء يعرفــ 5 بؽرـ 4 الرحؿ

 يتخقر الجؿقؾة ألكف أيض لبصره. ويسـ أنـ 7 أفسدهتا طؾقف

 أحهاّ ايٓعس إىل املدطٛب١:

 .ؾك ضـف إجابتف كظر ما يظفر يالباويباح لؿـ أراد خطبة امرأة ويؾب ط

 .وقدمـ 4ويد ـ 3ورقبة ـ 2كقجف ـ 1

 طني:بػسٝهسز ايٓعس، ف َسازاٜٚباح إٔ ٜٓعس إيٝٗا 

 إن أمـ ثقران الشفقة، وال يحتاج إلك إذهنا. ـ و2بال خؾقة ـ 1 

 :أ١َ ٚذات حمسّإىل ٜٚباح ْعس 

 .وساقـ 6ورأس ـ 5م وقدـ 4ويد ـ 3ورقبة ـ 2وجف ـ 1

 إىل ضت١ أَٛز: ْعس َٔ َٛالت٘يعبد ٜٚباح 

 .وساقـ 6ورأس ـ 5م وقدـ 4ويد ـ 3ورقبة ـ 2وجف ـ 1 

 :يػاٖد َٚعاٌَٜباح ٚ

 .وكػقفا لحاجةـ 2 وجف مشفقد طؾقفا ومـ تعامؾفإلك ر كظـ 1 
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 :يطبٝب ٚحنٜٛٙباح ٚ 

 .ولؿس ما دطت إلقف حاجةـ 2كظر ـ 1 

  :الَسأ٠ٜباح ٚ 

 .ورجؾ إلك ما طدا ما بقـ سرة وركبةـ 2كظر مـ امرأة ـ 1

 ويحرم خؾقة ذكر يقر محرم بامرأة.

 حهِ ايتصسٜح ٚايتعسٜض باخلطب١:

 :ايتصسٜح ٚحيسّ

ـ 2بة الؿعتدة كؼقلف: أريد أن أتزوجؽ، وسقاء كاكت الؿعتدة مـ وفاة بخطـ 1 

 .والؿباكة حال الحقاة

 ٜٚباح:

 .والؿباكة حال الحقاةـ 2بخطبة الؿعتدة ـ 1: التعريض 

 :ٚحيسّ

 .التصريح لرجعقةوالتعريض 

أباهنا بدون الثالثة ألكف يباح لف كؽاحفا يف  ؾزوج الذيلح التعريض والتصريح ويبا

 ا: كرجعقة فنن لف رجعتفا يف طدهتا.طدهت
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 ّ:ٚحيس

طؾك يقر زوجفا، فقحرم طؾك الرجعقة أن تجقب  الزوجة التصريح والتعريض مـ

 مـ خطبفا يف طدهتا تصريحا أو تعريضا. 

 يف طدهتا التعريض دون التصريح. لبائـ إذا خطبتويباح 

طـؽ، وكحقهؿا والتعريض: إين يف مثؾؽ لرايب، وتجقبف إذا كاكت بائـا ما يريب 

 .كؼقلف: ال تػقتقـل بـػسؽ، وققلفا: إن قضل شلء كان

 اخلطب١ ع٢ً اخلطب١:

فنن أجاب ولل مجربة ولق تعريضا لؿسؾؿ أو أجابت يقر الؿجربة لؿسؾؿ حرم 

  .طؾك يقره خطبتفا بال إذكف

 احلاالت اييت جيٛش فٝ٘ اخلطب١ ع٢ً اخلطب١:

الخاصب  أو تركـ 3ألول لؾثاين الخاصب اأو أذن ـ 2إن رد الخاصب األول ـ 1

أو جفؾ الحال بلن لؿ يعؾؿ ـ 5استلذن الثاين األول فسؽت  أوـ 4 األول الخطبة

 لؾثاين أن يخطب. الثاين إجابة األول جاز



  

 

5 

 

 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

 ضٓٔ ايعكد: 

ـ 3 ويسـ بالؿسجدـ 2 ويسـ العؼد يقم الجؿعة مساء ألن فقف ساطة اإلجابةـ 1

هل: إن الحؿد هلل كحؿده، وكستعقـف، ويسـ أن يخطب قبؾف بخطبة ابـ مسعقد و

وكستغػره، وكتقب إلقف، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا وسقئات أطؿالـا، مـ يفد اهلل 

فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ال إلف إال اهلل وأشفد أن محؿدا 

يف ويسـ أن يؼال لؿتزوج: بارك اهلل لؽؿا وطؾقؽؿا وجؿع بقـؽؿا ـ 4 طبده ورسقلف

فنذا زفت إلقف قال: الؾفؿ إين أسللؽ خقرها وخقر ما جبؾتفا طؾقف: ـ 5 خقر وطافقة

 وأطقذ بؽ مـ شرها وشر ما جبؾتفا طؾقف.

 فصم يف أزكبٌ انُكبح
 :أزنإ ايٓهاح ثالث١

 الركـ األول: 

 كالعدة. الزوجان الخالقان مـ الؿقاكع

 الركـ الثاين: 

 أو مـ يؼقم مؼامف.ادر مـ القلل وهق الؾػظ الص: اإليجاب
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 زوج أو مـ يؼقم مؼامف.وهق الؾػظ الصادر مـ ال :الؼبقل: الثالثالركـ و

وال يصح الـؽاح مؿـ ال يحسـ الؾغة العربقة بغقر لػظ: زوجت أو أكؽحت 

 ألهنؿا الؾػظان الؾذان ورد هبؿا الؼرآن. 

 .وألمتف أطتؼتؽ وجعؾت طتؼؽ صداقؽ، وكحقه

 غسٚط ايكبٍٛ: 

 إال بؾػظ: قبؾت هذا الـؽاح أو تزوجت أو قبؾت أو رضقت.وال يصح قبقل 

 :ٜٚصح ايٓهاح َٔ

مؿـ طجز طـ وـ 4 بالعربقة طجز طـ اإليجابـ ومؿـ 3 وتؾجئةـ 2هازل ـ 1

لؿ يؾزمف تعؾؿفا، وكػاه معـاهؿا الخاص بؽؾ لسان، ألن والؼبقل بالعربقة 

 .الؿؼصقد هـا الؿعـك دون الؾػظ، ألكف يقر متعبد بتالوتف

 يـعؼد مـ أخرس بؽتابة وإشارة مػفقمة،و

 غسٚط ايكبٍٛ:

طؾك اإليجاب لؿ يصح ألن الؼبقل إكؿا يؽقن لإليجاب،  فنن تؼدم الؼبقلـ 1

تراخك الؼبقل طـ اإليجاب صح بلن  وإن تلخرـ 2 فؿتك وجد قبؾف لؿ يؽـ قبقال

 ما داما يف الؿجؾس، ولؿ يتشايال بؿا يؼطعف طرفا، ولق صال الػصؾ، ألن حؽؿ
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الؿجؾس حؽؿ حالة العؼد، وإن تػرقا قبؾ الؼبقل أو تشايال بؿا يؼطعف طرفا بطؾ  

 ال إن كام بطؾ  اإليجاب لإلطراض طـف، وكذا لق جـ أو أيؿل طؾقف قبؾ الؼبقل

 فال يبطؾ.

 فصم يف شسٔط انُكبح
 أزبع١: ايٓهاح غسٚط

 الشرط األول:

يصح بدوكف كزوجتؽ بـتل تعققـ الزوجقـ، ألن الؿؼصقد يف الـؽاح التعققـ، فال 

 .ولف يقرها حتك يؿقزها، وكذا لق قال: زوجتفا ابـؽ ولف بـقن

 ايتعني ٜهٕٛ:

أو وصػفا بؿا تتؿقز بف ـ 3 أو سؿاها باسؿفاـ 2فنن أشار القلل إلك الزوجة ـ 1

أو قال زوجتؽ بـتل ولف بـت ـ 4 كالطقيؾة أو الؽبقرة صح الـؽاح لحصقل التؿققز

 .لـؽاح لعدم االلتباس، ولق سؿاها بغقر اسؿفاواحدة ال أكثر صح ا

 خطقبتف فؼبؾ يظـفا إياها لؿ يصح.ومـ سؿل لف يف العؼد يقر م
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 فصم انسضب يٍ شسٔط انُكبح
 الثاين:  الشرط

 :بػري حل نايبٝع، إال ايصٚدني ، فال ٜصح إٕ أنسٙ أحدايصٚدني زضا

ـ 4والصغقرة ـ 3لؿجـقكة واـ 2 الؿعتقه فقزوجف أبقه أو وصقف يف الـؽاح البالغـ 1 

 .والبؽر ولق مؽؾػة ال الثقب إذا تؿ لفا تسع سـقـ

 :ايرٜٔ جيٛش هلِ اإلدباز ثالث١

يف الـؽاح يزوجاهنؿ بغقر إذهنؿ، كثقب دون تسع لعدم  األب ووصلـ 2األب ـ 1

و  والسقد مع إمائف فقزوجفـ بغقر إذهنـ ألكف يؿؾؽ مـافع بضعفـ،ـ 3 اطتبار إذهنؿ

 طبده الصغقر فقزوجف بغقر إذكف كقلده الصغقر. كالسقد مع 

بحال بؽرا كاكت أو  ون تسعوال يزوج باقل األولقاء كالجد واألخ والعؿ صغقرة د

يزوج يقر األب ووصقف يف الـؽاح صغقرا إال الحاكؿ لحاجة، وال يزوج  وال ثقبا

إال  يقر األب ووصقف فقف كبقرة طاقؾة بؽرا أو ثقبا، )وال بـت تسع سـقـ كذلؽ

 وإذن بـت تسع معترب  بنذهنؿا
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 :ٚ اإلذٕ 

يف  ئتوصمـ  ، والثقب:وكطؼ الثقبـ 2 صؿات البؽر ولق ضحؽت أو بؽتـ 1 

 .الؼبؾ

 غسٚط االضتئرإ:

 ويعترب يف استئذان تسؿقة الزوج طؾك وجف تؼع بف الؿعرفة.

 اجملرب٠ ثالخ:

 كاكت كبقرة.ـ البؽر ولق 4ـ الصغقرة ولق كاكت ثقب 3ـ الؿجـقكة 2ـ األمة 1

 اجملرب ثالث١:

 ـ العبد الصغقر.4ـ الصغقر 3ـ الؿجـقن 2ـ البالغ الؿعتقه 1

 فصم انٕيل يف انُكبح
 الشرط الثالث: القلل

 :ضبع١ غسٚط ايٛيٞ

ـ 3 ألن يقر الؿؽؾػ يحتاج لؿـ يـظر لف فال يـظر لغقرهـ البؾقغ 2ـ العؼؾ 1

والحرية ألن العبد ـ 4 رها أولكوالذكقرية ألن الؿرأة ال والية لفا طؾك كػسفا فغق
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بلن  ، والرشد يف العؼد:والرشد يف العؼدـ 5 يقره أولكػل ال والية لف طؾك كػسف ف

واتػاق ـ 6 يعرف الؽػء ومصالح الـؽاح ال حػظ الؿال، فرشد كؾ مؼام بحسبف

 الديـ فال والية لؽافر طؾك مسؾؿة وال لـصراين طؾك مجقسقة لعدم التقارث

 :يذكر بقـفؿا، سقى ما

وج مـ ال ولل لفا والسؾطان يزـ 3وأمة كافرة لؿسؾؿـ 2 أم ولد لؽافر أسؾؿتـ 1 

 مـ أهؾ الذمة.

 :ولق ضاهرة، ألهنا والية كظرية، فال يستبد هبا الػاسؼ إال والعدالةـ 7

 وسقد يزوج أمتف.ـ 2يف سؾطان ـ 1 

 ضابط:

 .فال تزوج امرأة كػسفا وال يقرها

 تستٝب األٚيٝاء:

ثؿ وصقف ـ 2 أبق الؿرأة الحرة يف إكؽاحفا، ألكف أكؿؾ كظرا وأشد شػؼة ويؼدمـ 1

ثؿ جدها ألب وإن طال األقرب فاألقرب، ألن لف إيالدا ـ 3 يف الـؽاح لؼقامف مؼامف

ثؿ ـ 6 ثؿ بـقه وإن كزلقا األقرب فاألقربـ 5ثؿ ابـفا ـ 4 وتعصقبا فلشبف األب

هؿا كذلؽ وإن كزلقا، يؼدم مـ ثؿ بـقـ 8كالؿقراث  ثؿ ألبـ 7أخقها ألبقيـ 
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ثؿ طؿفا ألبقيـ ـ 9 ألبقيـ طؾك مـ ألب إن استقوا يف الدرجة األقرب فاألقرب 

ثؿ أقرب طصبتف كسب كاإلرث، فلحؼ العصبات بعد ـ 11ثؿ بـقهؿا ـ 11 ثؿ ألب

اإلخقة بالؿقراث أحؼفؿ بالقالية، ألن مبـك القالية طؾك الشػؼة، والـظر، وذلؽ 

ـ 13ثؿ الؿقلك الؿـعؿ بالعتؼ ألكف يرثفا ويعؼؾ طـفا ـ 12 ق الؼرابةمعترب بؿظـتف وه

ثؿ ـ 15 ثؿ إن طدمقا فعصبتف والءـ 14 ثؿ أقرب طصبتف كسبا طؾك ترتقب الؿقراث

 وهق اإلمام أو كائبف، قال أحؿد: والؼاضل أحب إلل مـ األمقر يف هذا السؾطان

ن تعذر وكؾت. وولل أمة فنـ 17 فنن طدم الؽؾ زوجفا ذو سؾطان يف مؽاهناـ 16

 .سقدها ولق فاسؼا

 :ٚال ٚال١ٜ

 وال الخال وكحقه مـ ذوي األرحام.ـ 2ألخ مـ أم ـ 1

  أضباب اْتكاٍ ايٛال١ٜ:

فنن طضؾ القلل األقرب بلن مـعفا كػئا رضقتف وريب بؿا صح مفرا ويػسؼ بف ـ 1

 أو طبداـ 5سؼا أو فاـ 4أو كافرا ـ 3أو لؿ يؽـ األقرب أهال لؽقكف صػال ـ 2 إن تؽرر

ـ 7 أو ياب األقرب يقبة مـؼطعة ال تؼطع إال بؽؾػة ومشؼة فقق مسافة الؼصرـ 6

 :أو جفؾ مؽاكف
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 القلل األبعد ألن األقرب هـا كالؿعدوم. زوج الحرة

 إذا شٚج ايٛيٞ األبعد َٔ غري عرز:

أو زوج أجـبل ولق حاكؿا مـ يقر طذر لألقرب لؿ يصح ـ 2وإن زوج األبعد ـ 1

 .ح لعدم القالية مـ العاقد طؾقفا مع وجقد مستحؼفاالـؽا

أكف طصبة أو أكف صار أو طاد أهال بعد مـاف وقت العؼد فؾق كان األقرب ال يعؾؿ 

 .صح الـؽاح استصحابا لألصؾ

لؾقكقؾ بعد  : أن تلذن الؿرأةووكقؾ كؾ ولل يؼقم مؼامف يائبا أو حاضرا بشرط

  ة ال يشرتك إذهنا.، فنن كاكت مجربتقكقؾف إن لؿ تؽـ مجربة

 غسٚط ايٛنٌٝ ضبع١:

واتػاق الديـ ـ 6 والرشد يف العؼدـ 5 والحريةـ 4والذكقريةـ 3ـ البؾقغ 2ـ العؼؾ 1

 .والعدالةـ 7

ويؼقل القلل أو وكقؾف لقكقؾ الزوج: زوجت مقكؾؽ فالكا فالكة، ويؼقل وكقؾ 

تؼديؿ أفضؾ الزوج: قبؾتف لػالن أو لؿقكؾل فالن، وإن استقى ولقان فلكثر سـ 

 .، ويتعقـ مـ أذكت لف مـفؿإن أذكت لفؿا جؿقعا فلسـ، فنن تشاحقا أقرع
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 َٔ تٛىل طسيف ايعكد: 

ومـ زوج ابـف ببـت أخقف وكحقه صح أن يتقلك صريف العؼد، ويؽػل: زوجت 

 فالكا فالكة، وكذا ولل طاقؾة تحؾ لف، إذا تزوجفا بنذهنا كػك ققلف: تزوجتفا.

 نُكبحفصم انشٓبدح يٍ شسٔط ا
 .الشرط الرابع: الشفادة

 غسٚط صخ١ ايػٗاد٠ ضبع١:

ـ بالغقـ 4ذكريـ ـ 3 طدلقـ ولق ضاهرا، ألن الغرض إطالن الـؽاحـ 2شاهديـ ـ 1

 ال يمثر. ولق أهنؿا ضريران أو طدوا الزوجقـ كاصؼقــ 7سؿقعقـ ـ 6ـ طاقؾقـ 5

 ضابط:

 .بؽتؿاكف قاتقاصإن  الـؽاح وال يبطؾ

 :ٚال تػرتط ايػٗاد٠

أو إذهنا واالحتقاط اإلشفاد، فنن أكؽرت اإلذن ـ 2مـ الؿقاكع الزوجة  بخؾقـ 1

 .صدقت قبؾ دخقل ال بعده
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 فصم انكفبءح
 .وصـاطة ويسارشرطا: ديـ ومـصب وحرية الؽػاءة لغة: الؿساواة، و

ؿـصب وهق الـسب وصـاطة يقر الأداء الػرائض واجتـاب الـقاهل، وفالديـ 

ؾزوجة، وتعترب هذه الشروط يف حؼ الرجؾ دون ل بزرية ويسار بحسب ما يجم

 الؿرأة.

 ضابط:

 الـؽاح. الؽػاءة شرط لؾزوم ، وصحة الـؽاح ولقست الؽػاءة شرصا يف

مـ ـ 1: فؾق زوج األب طػقػة بػاجر أو طربقة بعجؿل أو حرة بعبد فؾؿـ لؿ يرض

أب،  فقػسخ أخ مع رضك ،الػسخ ولد بعد الػؼدأو األولقاء حتك مـ ـ 2الؿرأة 

، وطـف ال يؿؾؽ القلل األبعد الػسخ مع رضا الؿرأة ألن العار طؾقفؿ أجؿعقـ

 والقلل األقرب.

وخقار الػسخ طؾك الرتاخل ال يسؼط إال بنسؼاط طصبة أو بؿا يدل طؾك رضاها 

 مـ ققل أو فعؾ.

 الشرط الصحقح: ال يصح الـؽاح إال بف.

 ؾ الػسخ.الشرط الالزم: العؼد صحقح ولؽـف لقس الزما، فقؼب
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 ثبة احملسيبد يف انُكبح 
 :ضسبإاحملسَات يف ايٓهاح 

 ـ مـ تحرم إلك أمد.2ـ مـ تحرم طؾك األبد 1

 بايٓطب ضبع:حتسّ أبدا 

والبـت وبـت االبـ وبـت ـ 2 األم وكؾ جدة مـ قبؾ األم أو األب، وإن طؾتـ 1

وكؾ  ـ3وارثة كاكت أو ال  البـت وبـت بـت االبـ مـ حالل وحرام، وإن سػؾت

وبـت األخت مطؾؼا وبـت ابـفا، وبـت ابـتفا ـ 4أخت شؼقؼة كاكت أو ألب أو ألم 

وبـت كؾ أخ وبـتفا وبـت ابـ األخ، وبـت بـت ابـ أخقف، وإن ـ 5 وإن كزلت

 .خالة وإن طؾتا مـ جفة األب أو األمكؾ وـ 7وكؾ طؿة ـ 6 سػؾت

بـؽاح وال مؾؽ ولق أكذب كػسف فال تحؾ لف  الؿالطـة طؾك الؿالطـتحرم و

 يؿقـ.

 بايسضاع ضبع:حتسّ أبدا 

 .ويحرم بالرضاع ولق محرما ما يحرم بالـسب

والبـت وبـت االبـ وبـت ـ 2 األم وكؾ جدة مـ قبؾ األم أو األب، وإن طؾتـ 1

وبـت ـ 4وكؾ أخت شؼقؼة كاكت أو ألب أو ألم ـ 3البـت وبـت بـت االبـ
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وبـت كؾ أخ وبـتفا وبـت ـ 5 ن كزلتاألخت مطؾؼا وبـت ابـفا، وبـت ابـتفا وإ

خالة وإن طؾتا كؾ وـ 7وكؾ طؿة ـ 6 ابـ األخ، وبـت بـت ابـ أخقف، وإن سػؾت

 .مـ جفة األب أو األم

 :إال

 .وأخت ابـف مـ رضاعـ 3 وأم أخقف مـ رضاعـ 2أم أختف مـ رضاع ـ 1

ؿرتضع فال تحرم الؿرضعة وال بـتفا طؾك أبل الؿرتضع وأخقف مـ كسب، وال أم ال

وأخقف مـ كسب طؾك أبل الؿرتضع وابـف الذي هق أخق الؿرتضع، ألهنـ يف مؼابؾة 

 م بالؿصاهرة ال بالـسب.مـ يحر

 :ٚإٕ مل حيصٌ دخٍٛ ٚال خ٠ًٛ ايعكدُذسد باملصاٖس٠ بـ ٚحيسّ

وتحرم أيضا بالعؼد ـ 2وزوجة كؾ جد وإن طال  زوجة أبقف ولق مـ رضاعـ 1

ودون أمفاهتـ فتحؾ لف ربقبة والده  اع دون بـاهتـزوجة ابـف وإن كزل ولق مـ رض

وتحرم أيضا أم زوجتف وجداهتا ولق مـ رضاع ـ 3 وولده وأم زوجة والده وولده

 بـت الزوجة وبـات أوالدها الذكقرل الربائب وهبالدخقل:  وتحرمـ 4 بالعؼد

واإلكاث وإن كزلقا مـ كسب أو رضاع فنن باكت الزوجة قبؾ الدخقل ولق بعد 

 الربائب أبحـ خؾقة أو ماتت بعد الخؾقةال
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 :َٚٔ ٚطئ اَسأ٠ بػب١ٗ أٚ شْا حسّ عًٝ٘ 

 وابـف.ـ 4وحرمت طؾك أبقف ـ 3وبـتفا ـ 2أمفا ـ 1 

 فصم يف انضسة انثبًَ يٍ احملسيبد يٍ انُسبء
 إىل أَد ضسبإ: احملسَات 

 ـ محرمات إلك أمد لعارض.2ـ محرمات إلك أمد ألجؾ الجؿع 1

 :ٚحتسّ إىل أَد

ـ 5 وبـت أخت زوجتفـ 4وبـت أخت معتدتف ـ 3وأخت زوجتف ـ 2أخت معتدتف ـ 1

ـ 8وكذا بـت أخقفؿا ـ 7 وخالتفؿا، وإن طؾتا مـ كسب أو رضاعـ 6وطؿتاهؿا 

 .أو خالتفاـ 12أو طؿتفا ـ 11أو أختفا ـ 11وبـت أخقفا ـ 9وكذا أخت مستربأتف 

 :ٚال حيسّ اجلُع بني

وال بقـ مباكة شخص وبـتف مـ يقرها ـ 2 ـ أمفأخت شخص مـ أبقف وأختف مـ 1

 ولق يف طؼد.
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 :فإٕ طًكت املسأ٠ ٚفسغت ايعد٠ أحبٔ

 أو خالتفا أو كحقهـ لعدم الؿاكع. ـ 3أو طؿتفا ـ 2أختفا ـ 1

ومـ وصئ أخت زوجتف بشبفة أو زكا حرمت طؾقف زوجتف حتك تـؼضل طدة 

 .الؿقصقءة

 :فإٕ تصٚج

أو تزوجفؿا يف طؼديـ معا بطال ـ 2 د لؿ يصحاألختقـ وكحقهؿا يف طؼد واحـ 1

وكذا لق ـ 3ألكف ال يؿؽـ تصحقحف فقفؿا، وال مزية إلحداهؿا طؾك األخرى، 

تزوج خؿسا يف طؼد واحد أو طؼقد معا، فنن تلخر أحد العؼديـ بطؾ متلخر فؼط، 

أو وقع العؼد الثاين يف طدة األخرى وهل بائـ أو رجعقة ـ 4 ألن الجؿع حصؾ بف

الثاين لئال يجؿع ماؤه يف رحؿ أختقـ أو كحقهؿا، وإن جفؾ أسبؼ العؼديـ بطؾ 

 .فسخا، وإلحداهؿا كصػ مفرها بؼرطة

ومـ مؾؽ أخت زوجتف وكحقها صح، وال يطمها حتك يػارق زوجتف وتـؼضل 

طدهتا، ومـ مؾؽ كحق أختقـ صح ولف وطء أيفؿا متك شاء، وتحرم بف األخرى 

مؾؽف أو تزويج بعد استرباء، ولقس لحر أن  حتك تحرم الؿقصقءة بنخراج طـ

 يتزوج بلكثر مـ أربع وال لعبد أن يتزوج بلكثر مـ اثـتقـ.
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 احملسَات يعازض ٜصٍٚ: 

والؿستربأة مـ يقره ألكف ال يممـ أن تؽقن حامال ـ 2وتحرم الؿعتدة مـ الغقر ـ 1

ويقره طؾك زان  وتحرم الزاكقةـ 3 فقػضل إلك اختالط الؿقاه واشتباه األكساب

، واختار الؿقفؼ تقبتفا حتك تتقب وتـؼضل طدهتا، وتقبتفا أن تراود فتؿتـع

كغقرها بالـدم واالستغػار، واشرتاط تقبة الزاكقة مـ الؿػردات والجؿفقر ال 

و تحرم مطؾؼتف ثالثا حتك يطلها زوج يقره بـؽاح ـ 4يشرتصقن تقبة الزاكقة 

ـ 7 وال يـؽح كافر مسؾؿةـ 6 مـ إحرامفا وتحرم الؿحرمة حتك تحؾـ 5صحقح 

 حرة كتابقة أبقاها كتابقانـ 1 :إال وال يـؽح مسؾؿ ولق طبدا كافرة

 بػسطني: ٚال ٜٓهح حس َطًِ أ١َ َط١ًُ إالـ 8 

أن يخاف طـت العزوبة لحاجة الؿتعة أو الخدمة لؽقكف كبقرا أو مريضا أو ـ 1

يعجز طـ صقل أن وـ 2 كحقهؿا، ولق مع صغر زوجتف الحرة أو يقبتفا أو مرضفا

 .ثؿـ أمةيعجز طـ  وأمفر حرة 

 حبح:

وهق : يف التـؼقح الؿرداوي واشرتاط العجز طـ ثؿـ األمة اختاره جؿع كثقر، قال

، ومرطل الؽرمل يف الغاية، أكف ال يشرتط وتبعف يف الؿـتفكيف التـؼقح  وقدم أضفر

أكف ال يشرتط  وقال الرحقباين يف مطالب أولك الـفك: والؿذهب ما قالف الؿصـػ،
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وال يـؽح طبد سقدتف قال ابـ الؿـذر: أجؿع أهؾ العؾؿ ـ 9العجز طـ ثؿـ األمة 

ع، وال يـؽح سقد أمتف ألن مؾؽ الرقبة يػقد مؾؽ الؿـػعة وإباحة البضـ 11 طؾقف

 فال يجتؿع معف طؼد أضعػ مـف.

 َطائٌ:

ـ وال يباح 2ؾؽ لؾحر كؽاح أمة أبقف ألكف ال مؾؽ لالبـ فقفا، وال شبفة ميباح وـ 1

كؽاح أمة ابـف فال يصح كؽاحف أمة ابـف، ألن األب لف التؿؾؽ مـ مال ولده. لف 

 .كؽاح طبد ولدها ألكف مؾؽ زوجفا أو بعضف ال كػسخ الـؽاحيحرم طؾك الحرة و

 وطؾؿ مؿا تؼدم أن لؾعبد كؽاح أمة ولق البـف، ولألمة كؽاح طبد ولق البـفا. 

ج اآلخر أو مؾؽف بنرث أو يقره، أو مؾؽ ولده وإن اشرتى أحد الزوجقـ الزو

الحر أو مؾؽ مؽاتب أحد الزوجقـ أو مؽاتب ولده الزوج اآلخر أو بعضف اكػسخ 

 كؽاحفؿا، وال يـؼص هبذا الػسخ طدد الطالق.

 ضابط:

ومـ حرم وصمها بعؼد كالؿعتدة والؿحرمة والزاكقة والؿطؾؼة ثالثا حرم وصمها 

رم لؽقكف صريؼا إلك القطء فألن يحرم القطء بطريؼ بؿؾؽ يؿقـ ألن الـؽاح إذا ح

 .األولك، إال أمة كتابقة فتحؾ
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بقـ محؾؾة ومحرمة يف طؼد صح فقؿـ تحؾ وبطؾ فقؿـ تحرم، فؾق  ومـ جؿع 

 تزوج أيؿا ومزوجة يف طؼد صح األيؿ ألهنا محؾ الـؽاح. 

 قبؾ تبقـ أمره لعدم تحؼؼ مبقح الـؽاح. مشؽؾوال يصح كؽاح خـثك 

 انشسٔط يف انُكبح ٔانؼٍٕة فٍّثبة 
 والؿعترب مـ الشروط ما كان يف صؾب العؼد واتػؼا طؾقف قبؾف. 

 قطُإ: ايػسٚط 

 ـ شروط فاسدة.2ة صحقحـ شروط 1

 ايػسٚط ايصخٝخ١ تٓكطِ إىل قطُني:

أو أن ال ـ 2اختار الؿقفؼ طدم صحة هذا الشرط إذا اشرتصت صالق ضرهتا، ـ 1

أن ال يخرجفا أو ـ 5أو أن ال يخرجفا مـ دارها ـ 4طؾقفا أو أن ال يتزوج ـ 3 يتسرى

أو ـ 8 بقيفاأأو أن ال يػرق بقـفا وبقـ ـ 7أو أن ال يػرق بقـفا وبقـ أوالدها ـ 6 بؾدها

أو شرصت ـ 11 أو شرصت كؼدا معقـا تلخذ مـف مفرهاـ 9 أن ترضع ولدها الصغقر

 .ف بدون إباكتفازيادة يف مفرها صح الشرط، و كان الزما فؾقس لؾزوج فؽ

 ويسـ وفاؤها بف، فنن خالػف فؾفا الػسخ طؾك الرتاخل. 
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 أن ال يخرجفا مـ مـزل أبقيفا فؿات أحدهؿا بطؾ الشرط. تومـ شرص

 ٜرتتب ع٢ً ايػسٚط ايصخٝخ١ أزبع١ أَٛز: 

ـ إذا لؿ يػ 3ـ يسـ لؾزوج القفاء بف وال يجب 2ـ أهنا شروط الزمة لؾزوج 1

ـ إذا رضقت الؿرأة بتخؾػ الزوج 4رأة حؼ الػسخ الزوج بالشروط يثبت لؾؿ

 سؼط حؼ الػسخ. 

  ايكطِ ايجاْٞ: فاضد ٖٚٛ ْٛعإ:

 ـ كقع ال يبطؾ العؼد.2ـ كقع يبطؾ العؼد 1

 :ٜبطٌ عكد ايٓهاح َٔ أصً٘ ٖٚٛ أزبع١ أغٝاءايرٟ ٓٛع اي

 

زوجف ولقتف طؾك أن يزوجف اآلخر ولقتف : وهق أن يكؽاح الشغارالـقع األول: 

وكذا لق جعال بضع ، ج كؾ مـفؿا اآلخر ولقتف وال مفر بقـفؿا بطؾ الـؽاحانفزو

فنن سؿل لؽؾ واحدة مـفؿا ال يصح  كؾ واحدة مع دراهؿ معؾقمة مفرا لألخرى

مفر مستؼؾ يقر قؾقؾ حقؾة صح الـؽاحان، ولق كان الؿسؿك دون مفر الؿثؾ، وإن 

 األخرى صح كؽاح مـ سؿل لفا فؼط.سؿل إلحداهؿا دون 
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زوجفا بشرط أكف متك حؾؾفا لألول صؾؼفا يت أنو: وهق كؽاح الؿحؾؾ: الثاينالـقع  

  بطؾ الـؽاح التحؾقؾ بال شرط يذكر يف العؼد أو اتػؼا طؾقف قبؾف ولؿ يرجع، ىأو كق

 الـقع الثالث: الـؽاح الؿعؾؼ: وهق الـؽاح الؿعؾؼ طؾك شرط.

أمفا أو كحقه مؿا طؾؼ  ولل: زوجتؽ إذا جاء رأس الشفر أو إن رضقت ن يؼقللب

 .فقف الـؽاح طؾك شرط مستؼبؾ، فال يـعؼد الـؽاح

 ٜٚطتج٢ٓ َٔ ايٓهاح املعًل أزبع صٛز:

كؼقلف: زوجتؽفا إذا كاكت بـتل، وهؿا ـ 2 زوجت أو قبؾت إن شاء اهلل، فقصح ـ 1

أو إن شئت، فؼال: ـ 4صح إن اكؼضت العدة أو إن اكؼضت طدهتاـ 3 يعؾؿان ذلؽ

 .كحقه فنكف صحقحشئت وقبؾت، و

 ايٓٛع ايسابع: ْهاح املتع١، ٚي٘ أزبع صٛز:

 .قال ولل: زوجتؽ و إذا جاء يد أو وقت كذا فطؾؼفاالصقرة األولك: إن 

 .أو وقتف بؿدة بلن قال: زوجتؽفا شفرا أو سـةالصقرة الثاكقة: 

، هذا بطؾ الؽؾ إلك بؾده أو يتزوج الغريب بـقة صالقفا إذا خرجالصقرة الثالثة: 

وقال الؿقفؼ الـؽاح صحقح يف ققل طامة أهؾ .هق الؿذهب، وهق مـ الؿػردات

 العؾؿ وال تضر كقتف إال األوزاطل.
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أمتعتؽ كػسل ال بقلل وال  فتؼقل: أو يؼقل هق: أمتعقـل كػسؽ،الصقرة الرابعة: 

 .بشاهد

 
 فصم فًٍٍ شسط أٌ ال يٓس ذلب ٔال َفمخ

 :ايػسٚط ايفاضد٠ َع صخ١ ايعكد

أو شرط أن يؼسؿ لفا ـ 3لفا،  أن ال كػؼةشرط أو ـ 2أن ال مفر لفا  وإن شرطـ 1

أو شرط يف الـؽاح ـ 5 مـ ضرهتا مـفا كثرأو شرط أن يؼسؿ لفا أـ 4أقؾ مـ ضرهتا 

أو شرصت ـ 7أو شرط إن جاء بالؿفر يف وقت كذا وإال فال كؽاح بقـفؿا، ـ 6خقارا 

ال تسؾؿ شرصت أن  أوـ 9رادهتا أو شرصت أن تستدطقف لقطء طـد إـ 8أن يسافر هبا 

كػسفا إلك مدة كذا وكحقه بطؾ الشرط، لؿـافاتف مؼتضك العؼد، وتضؿـف إسؼاط 

وصح الـؽاح ألن هذه الشروط تعقد إلك معـك زائد يف ، حؼ يجب بف قبؾ اكعؼاده

 .العؼد ال يشرتط ذكره، وال يضر الجفؾ بف

جتؽ هذه الؿسؾؿة أو وإن شرصفا مسؾؿة أو قال ولقفا: زوالشروط الصحقحة 

أو  ضـفا مسؾؿة ولؿ تعرف بتؼدم كػر، فباكت كتابقة فؾف الػسخ لػقات شرصف،

شرصفا بؽرا أو جؿقؾة أو كسقبة أو شرط كػل طقب ال يػسخ بف الـؽاح بلن شرصفا 



  

 

25 

 

 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

سؿقعة أو بصقرة فباكت بخالفف، فؾف الػسخ. وإن شرط صػة فباكت أطؾك مـفا فال  

 فسخ. 

ط أو ضـ أهنا حرة ثؿ تبقـ أهنا أمة، فنن كان مؿـ يحؾ لف ومـ تزوج امرأة وشر

كؽاح اإلماء فؾف الخقار وإال فرق بقـفؿا، وما ولدتف قبؾ العؾؿ حر يػديف بؼقؿتف يقم 

والدتف، وإن كان الؿغرور طبدا فقلده حر أيضا يػديف إذا طتؼ، ويرجع زوج 

 بالػداء والؿفر طؾك مـ يره.

 :تصٚدت زدال َٚٔ 

 أو تظـف حرا فبان طبدا فؾفا الخقار.ـ 2حر  طؾك أكفـ 1

 

وإن طتؼت أمة تحت حر فال خقار لفا ألهنا كافلت زوجفا يف الؽؿال، كؿا لق 

 أسؾؿت كتابقة تحت مسؾؿ 

 .كؾفا تحت طبد كؾفومـ طتؼت 
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 طسٜك١ ايفطذ:

فتؼقل: فسخت كؽاحل أو اخرتت كػسل ولق مرتاخقا ما لؿ يقجد مـفا دلقؾ رضك 

بالعتؼ ومؾؽ الػسخ، وطـف جاهؾة كاكت ء أو قبؾة، وكحقها، ولق كتؿؽقـ مـ وط

 يؼبؾ ققلف بالجفؾ مع يؿقـقفا ما لؿ يخالػف ضاهر وصقبف يف اإلكصاف.

 وال يحتاج فسخفا لحاكؿ، فنن فسخت قبؾ دخقل فال مفر، وبعده هق لسقدها.

 فصم يف انؼٍٕة يف انُكبح
 ايعٝٛب تٓكطِ إىل قطُني:

 ـ طققب ال يحؼ معفا الػسخ إال إذا شرصفا.2ػسخ ـ طققب يحؼ معفا ال1

 ثالث١:  ايعٝٛب اييت حيل َعٗا ايفطذ تٓكطِ إىل

ـ وقسؿ يشرتك بقـ الرجال 3ـ وقسؿ يختص بالـساء2 قسؿ يختص بالرجالـ 1

 والـساء.

 ايعٝٛب املدتص١ بايسداٍ ثالث١:

ف ما ال قطع ذكره كؾف أو بعضف، وبؼل لبلن ومـ وجدت زوجفا مجبقبا ـ الجب 1

وإن ثبتت طـتف بنقراره أو ثبتت ببقـة طؾك إقراره أجؾ ـ العـة 2 يطل بف فؾفا الػسخ

طؾؿ أكف طـقـ ألكف إذا مضت الػصقل األربعة ولؿ يزل  سـة هاللقة مـذ تحاكؿف



  

 

27 

 

 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

 خؾؼة، فنن وصئ يف السـة وإال فؾفا الػسخ، وال يحتسب طؾقف مـفا ما اطتزلتف فؼط 

أكف وصئفا يف الؼبؾ يف الـؽاح الذي ترافعا فقف ولق مرة وإن اطرتفت  بـشقز ويقره،

 .فؾقس بعـقـ الطرتاففا بؿا يـايف العـة، وإن كان ذلؽ بعد ثبقت العـة فؼد زالت

 احلاالت اييت تطكط اخلٝاز:

لق ـ 2 يف وقت: رضقت بف طـقـا سؼط خقارها أبدا لرضاها بفالزوجة لق قالت ـ 1

 ألنـ سؾ، الخصقتقـ 4 قطع الخصقتقـ وهق، خصاءـ ال3 عـتفبتزوجتف طالؿة 

ذلؽ يؿـع  ألن ؾخصقتقـ والقجاء الرضووجاء لـ 5 ذلؽ يؿـع القطء أو يضعػف

 القطء أو يضعػف.

 ايعٝٛب املدتص١ بايٓطاء:

والؼرن لحؿ ـ 2 بلن يؽقن فرجفا مسدودا ال يسؾؽف ذكر بلصؾ الخؾؼة الرتؼـ 1

الؾحؿة التل بقـ مسؾؽل الؿرأة  ؾ ورم يفػوالعـ 3 زائد يـبت يف الرحؿ فقسده

أو ب ـ سبقؾقفا أ ـ  :والػتؼ اكخراق ما بقــ 4 فقضقؼ مـفا فرجفا فال يـػذ فقف الذكر

ـ االستحاضة: 6 ػرجالقروح سقالة يف هل وـ الؼروح: 5 ما بقـ مخرج بقل ومـل

واالستحاضة سقالن الدم يف يقر وقتف مـ العرق العاذل مـ أدكك الرحؿ دون 

 .قعره
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 عٝٛب املػرتن١ بني ايسداٍ ٚايٓطاء:اي

 بالؿؼعدة ءدا قوباسقر وهـ 2 واستطالق بقل وكجق أي يائطـ االستطالق: وهق 1

واضحا أما خـثك الخـثك، وهق كقن أحدهؿا ـ 4 بالؿؼعدة اءد قوكاصقر وهـ 3

وقرع ـ 8وجذام ـ 7وبرص ـ 6وجـقن ولق ساطة ـ 5 الؿشؽؾ فال يصح كؽاحف

وبخر فؿ، يثبت لؽؾ واحد مـفؿا الػسخ ـ 9ريح مـؽرة  لفبشرط أن يؽقن رأس 

لؿا فقف مـ الـػرة، ولق حدث بعد العؼد والدخقل كاإلجارة أو كان باآلخر طقب 

 مثؾف أو مغاير لف، ألن اإلكسان يلكػ مـ طقب يقره وال يلكػ مـ طقب كػسف.

 ضكٛط خٝاز ايفطذ:

أو  داللتف مـ وطء أو وجدت مـفـ 2ومـ رضل بالعقب بلن قال: رضقت بف ـ 1

يسقرا  العقب تؿؽقـ مـف مع طؾؿف بالعقب فال خقار لف ولق جفؾ الحؽؿ أو ضـ

 فبان كثقرا، ألكف مـ جـس ما رضل بف.

 حبح:

ولق جفؾ الحؽؿ هذا هق الؿذهب خالفا لإلقـاع، وهق اختقار تؼل الديـ حقث 

 قال واألضفر ثبقت الػسخ.
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 طسٜك١ ايفطذ: 

ؿا إال بحاكؿ فقػسخف الحاكؿ بطؾب مـ ثبت لف ال يصح فسخ أحدهو وال يتؿ

 الخقار أو يرده إلقف فقػسخف، 

 

 

 أْٛاع ايفطذ:

فنن كان الػسخ قبؾ الدخقل فال مفر لفا سقاء كان الػسخ مـف أو مـفا، ألن ـ 1

الػسخ إن كان مـفا فؼد جاءت الػرقة مـ قبؾفا، وإن كان مـف فنكؿا فسخ لعقبفا 

الخؾقة فؾفا بعد وإن كان الػسخ بعد الدخقل أو ـ 2 االذي دلستف طؾقف فؽلكف مـف

 .الؿفر الؿسؿك يف العؼد ألكف وجب بالعؼد واستؼر بالدخقل فال يسؼط

 :ٜٚسدع ب٘ ع٢ً ايػاز إٕ ٚدد ألْ٘ غسٙ، ٚايػاز: َٔ عًِ ايعٝب فهتُ٘

 .ووكقؾـ 3وولل ـ 2مـ زوجة طاقؾة ـ 1

رجقع طؾك  ؾ الػسخ فالقبؾ دخقل أو مات أحدهؿا قبمـ هبا طقب وإن صؾؼت 

 الغار.
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 اييت ال تصٚج مبعٝب:

واألمة ال تزوج واحدة مـفـ بؿعقب يرد بف يف ـ 3والؿجـقكة ـ 2والصغقرة ـ 1

الـؽاح، ألن ولقفـ ال يـظر لفـ إال بؿا فقف الحظ والؿصؾحة، فنن فعؾ لؿ يصح 

 .ويػسخ إذا طؾؿالعؼد،  صح ن لؿ يعؾؿإن طؾؿ وإ

 .لقس لف تزويجفؿا بؿعقبة ترد يف الـؽاح، فنن فعؾ كذا ولل صغقر أو مجـقنو

فنن رضقت العاقؾة الؽبقرة مجبقبا أو طـقـا لؿ تؿـع ألن الحؼ يف القطء لفا دون 

يؿـعفا ولقفا العاقد مـ تزوج مجـقن ومجذوم وأبرص ألن يف ذلؽ  يقرها، بؾ

  .طارا طؾقفا وطؾك أهؾفا وضررا يخشك تعديف إلك القلد

با لؿ تعؾؿف ثؿ طؾؿت العقب بعد طؼد لؿ تجرب طؾك فسخ، أو ومتك تزوجت معق

لؿ يجربها ولقفا العؼد  كان الزوج يقر معقب حال العؼد ثؿ حدث بف العقب بعد

 طؾك الػسخ إذا رضقت بف، ألن حؼ القلل يف ابتداء العؼد ال يف دوامف.

 ثبة َكبح انكفبز
 :نٓهاح املطًُني ْهاح ايهفاز حهِ

ـ 6 ووجقب الؿفرـ 5واإليالء ـ 4والظفار ـ 3قع الطالق ووقـ 2يف الصحة ـ 1

 .واإلحصان ويقرهاـ 8والؼسؿ ـ 7والـػؼة 
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 ضابط: 

 . ويحرم طؾقفؿ مـ الـساء مـ تحرم طؾقـا

 بػسٚط:ٜٚكسٕٚ ع٢ً فاضد ايٓهاح 

إذا اطتؼدوا صحتف يف شرطفؿ بخالف ما ال يعتؼدون حؾف فال يؼرون طؾقف، ألكف ـ 1

 .يرتػعقا إلقـا ولؿـ 2 لقس مـ ديـفؿ

 عكٛد ايهفاز:

 إن أتقكا قبؾ طؼده طؼدكاه طؾك حؽؿـا بنيجاب وقبقل وولل وشاهدي طدل مـاـ 1

طؾك كؽاح لؿ كتعرض  أو أسؾؿ الزوجانـ 3وإن أتقكا بعد العؼد فقؿا بقـفؿ ـ 2

 مـ وجقد صقغة أو ولل أو يقر ذلؽ.لؽقػقة صدوره 

 :فإٕ ناْت املسأ٠

ـا أو اإلسالم، كعؼد يف طدة فريت أو طؾك أخت زوجة تباح وقت الرتافع إلقـ 1

أو كان وقع العؼد بال صقغة أو ولل أو شفقد أقرا طؾك كؽاحفؿا، ألن ابتداء  ماتت

 الـؽاح حقـئذ ال ماكع مـف فال ماكع مـ استدامتف. 
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وإن كاكت الزوجة مؿـ ال يجقز ابتداء كؽاحفا حال الرتافع أو اإلسالم كذات ـ 2

ة لؿ تػرغ طدهتا أو مطؾؼتف ثالثا قبؾ أن تـؽح زوجا يقره فرق محرم أو معتد

 بقـفؿا، ألن ما مـع ابتداء العؼد مـع استدامتف. 

 :ْهاح احلسبٞ

وإن وصئ حربل حربقة فلسؾؿا أو ترافعا إلقـا وقد اطتؼداه كؽاحا أقرا طؾقف، ألكا ـ 1

بقـفؿا ألكف  فرقويعتؼداه كؽاحا فسخ  وإالـ 2 ال كتعرض لؽقػقة الـؽاح بقـفؿ

 .سػاح فقجب

 :َٗٛز ْهاح ايهفاز

وإن كان فاسدا كخؿر أو ـ 2 ومتك كان الؿفر صحقحا أخذتف ألكف القاجبـ 1

وإن لؿ ـ 3 خـزير وقبضتف استؼر فال شلء لفا يقره، ألهنؿا تؼابضا بحؽؿ الشرك

تؼبضف وال شقئا مـف فرض لفا مفر الؿثؾ، ألن الخؿر وكحقه ال يؽقن مفرا 

وإن قبضت البعض وجب قسط الباقل مـ مفر الؿثؾ، وإن لؿ ـ 4 قبطؾلؿسؾؿة ف

 يسؿ لفا مفر فرض لفا مفر الؿثؾ لخؾق الـؽاح طـ التسؿقة.
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 فصم إذا أسهى انصٔجبٌ أٔ أددًْب 
وإن أسؾؿ الزوجان معا بلن تؾػظا باإلسالم دفعة واحدة فعؾك كؽاحفؿا، ألكف ـ 1

كتابقة كتابقا كان أو يقر كتابل فعؾك  أسؾؿ زوج أوـ 2 لؿ يقجد مـفؿا اختالف ديـ

الزوجة الؽتابقة تحت  تفنن أسؾؿـ 3 كؽاحفا، ألن لؾؿسؾؿ ابتداء كؽاح الؽتابقة

أو أسؾؿ أحد ـ 4 كافر قبؾ دخقل اكػسخ الـؽاح، ألن الؿسؾؿة ال تحؾ لؽافر

ـ 5 الزوجقـ يقر الؽتابققـ كالؿجقسققـ يسؾؿ أحدهؿا قبؾ الدخقل بطؾ الـؽاح

وإن سبؼفا باإلسالم ـ 6 مفر لفا لؿجلء الػرقة مـ قبؾفا فال ف باإلسالمفنن سبؼت

قاال: سبؼ  وإن أسؾؿا وادطت سبؼف أوـ 7 فؾفا كصػ الؿفر لؿجلء الػرقة مـ قبؾف

أو أسؾؿت ـ 9وإن أسؾؿ أحد الزوجقـ يقر الؽتابققـ ـ 8 أحدكا وال كعؾؿ طقـف.

فنن أسؾؿ اآلخر يف ، ء العدةكافرة تحت كافر بعد الدخقل وقػ األمر طؾك اكؼضا

بان فسخ الـؽاح مـذ  يسؾؿ اآلخر حتك اكؼضت ن لؿالعدة دام الـؽاح بقـفؿا وإ

 .مـ الزوج أو الزوجة، ولفا كػؼة العدة إن أسؾؿت قبؾف ولق لؿ يسؾؿ أسؾؿ األول

 زد٠ ايصٚدني:

ارتد أحدهؿا بعد الدخقل وقػ األمر طؾك اكؼضاء  وإن كػرا أي ارتدا أوـ 1

دة، كؿا لق أسؾؿ أحدهؿا فنن تاب مـ ارتد قبؾ اكؼضائفا فعؾك كؽاحفؿا، وإال الع
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وإن ارتدا أو أحدهؿا قبؾ الدخقل بطؾ الـؽاح الختالف ـ 2 تبقـا فسخف مـذ ارتد

 الديـ. 

ومـ أسؾؿ وتحتف أكثر مـ أربع فلسؾؿـ أو كـ كتابقات اختار مـفـ أربعا إن كان 

وإن أبك االختقار أجرب بحبس ثؿ تعزيز،  مؽؾػا، وإال وقػ األمر حتك يؽؾػ،

 وإن أسؾؿ وتحتف أختان اختار مـفؿا واحدة.

 ثبة انصداق
 طقض يسؿك يف الـؽاح أو بعده. الصداق: 

 :ٜطٔ

وأن ـ 3 لقس شرصاالؿفر وتسؿقتف وتسؿقتف يف العؼد لؼطع الـزاع، وـ 2 تخػقػفـ 1

 إن زاد فال بلس.و، إلك خؿسؿائة درهؿ، مـ الػضة يؽقن مـ أربعؿائة درهؿ

أن يؽقن مفرا، وإن  وال يؼدر الصداق بؾ كؾ ما صح أن يؽقن ثؿـا أو أجرة صح

 .قؾ

 األغٝاء اييت ٜصح إٔ ٜهٕٛ صدافا:

وإن أصدقفا تعؾقؿ قرآن لؿ يصح اإلصداق، ألن الػروج ال تستباح إال ـ 1

ساد ولفا مفر مثؾفا لػ وإن أصدقفا صالق ضرهتا لؿ يصحـ 2، وطـف يصح باألمقال
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التسؿقة، ومتك بطؾ الؿسؿك كؽقكف مجفقال كعبد أو ثقب أو خؿر أو كحقه  

وجب مفر الؿثؾ بالعؼد، ألن الؿرأة ال تسؾؿ إال ببدل ولؿ يسؾؿ البدل وتعذر رد 

العقض فقجب بدلف، وال يضر جفؾ يسقر، فؾق أصدقفا طبدا مـ طبقده أو فرسا 

حق زيت أو قػقزا مـ كحق بر مـ خقؾف وكحقه، فؾفا أحدهؿ بؼرطة، وقـطارا مـ ك

 لفا القسط.

 األغٝاء اييت ٜصح إٔ تهٕٛ صداقا:

وأدب كـحق وصرف وبقان ولغة ـ 2يصح أن يصدقفا تعؾقؿ معقـ مـ فؼف  بؾـ 1

وكحقها وشعر مباح معؾقم ولق لؿ يعرفف، ثؿ يتعؾؿف ويعؾؿفا، وكذا لق أصدقفا 

ة يجقز محؾ معقـ ألهنا مـػعتعؾقؿ صـعة أو كتابة أو خقاصة ثقهبا أو رد قـفا مـ 

 أخذ العقض طؾقفا ففل مال.

 فسبد انزسًٍخفصم 
وإن أصدقفا ألػا إن كان أبقها حقا وألػقـ إن كان مقتا وجب مفر الؿثؾ لػساد ـ 1

التسؿقة لؾجفالة إذا كاكت حالة األب يقر معؾقمة وألكف لقس لفا يف مقت أبقفا 

جة بللػقـ أو لؿ تؽـ لل وإن تزوجفا طؾك إن كاكت لل زوـ 2 صحقح يرض

زوجة بللػ يصح الـؽاح بالؿسؿك، ألن خؾق الؿرأة مـ ضرة مـ أكرب أيراضفا 
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إن تزوجفا طؾك ألػقـ إن أخرجفا مـ بؾدها أو دارها  يصحوـ 3 الؿؼصقدة لفا

 وألػ إن لؿ يخرجفا. 

 :تأدٌٝ ايصدام

أكقط بف،  وإذا أجؾ الصداق أو بعضف كـصػف أو ثؾثف صح التلجقؾ، فنن طقـ أجال

وإال يعقـا أجال، بؾ أصؾؼا فؿحؾف الػرقة البائـة بؿقت أو يقره طؿال بالعرف 

 والعادة.

وإن أصدقفا ماال مغصقبا يعؾؿاكف كذلؽ أو أصدقفا خـزيرا وكحقه كخؿر صح 

الـؽاح، كؿا لق لؿ يسؿ لفا مفرا. ووجب لفا مفر الؿثؾ، وإن تزوجفا طؾك طبد 

تف يقم طؼد، ألهنا رضقت بف إذ ضـتف مؿؾقكا. وإن فخرج مغصقبا أو حرا فؾفا ققؿ

وجدت الؿفر الؿباح معقبا كعبد بف كحق طرج خقرت بقـ إمساكف مع أرشف و بقـ 

رده وأخذ ققؿتف إن كان متؼقما وإال فؿثؾف، وإن أصدقفا ثقبا وطقـ ذرطف فبان أقؾ 

طؾك  خقرت بقـ أخذه مع ققؿة ما كؼص وبقـ رده وأخذ ققؿة الجؿقع. ولؿتزوجة

 طصقر بان خؿرا مثؾ العصقر.

وإن تزوجفا طؾك ألػ لفا وألػ ألبقفا أو طؾك أن الؽؾ لألب صحت التسؿقة، 

ألن لؾقالد األخذ مـ مال ولده، ويؿؾؽف األب بالؼبض مع الـقة، فؾق صؾؼ الزوج 

قبؾ الدخقل وبعد قبض الزوجة األلػ وأبقفا األلػ رجع طؾقفا باأللػ دون 
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رط الؽؾ لف وقبضف بالـقة ثؿ صؾؼ قبؾ الدخقل رجع طؾقفا بؼدر أبقفا، وكذا إذا ش 

كصػف، وال شلء طؾك األب لؾؿطؾؼ والؿطؾؼة ألكا قدركا أن الجؿقع صار لفا، ثؿ 

أخذه األب مـفا، فتصقر كلهنا قبضتف ثؿ أخذه مـفا. ولق شرط ذلؽ أي الصداق أو 

بضعفا،  ، ألكف طقضبعضف لغقر األب كالجد واألخ فؽؾ الؿسؿك لؾزوجة

 والشرط باصؾ.

ومـ زوج بـتف ولق ثقبا بدون مفر مثؾفا صح ولق كرهت، ألكف لقس الؿؼصقد مـ 

 الـؽاح العقض وال يؾزم أحدا تتؿة الؿفر،

ولل يقر األب )بنذهنا صح مع رشدها، ألن الحؼ لفا  وإن زوجفا بدون مفر مثؾفا

األب فـؾفا مفر الؿثؾ وقد أسؼطتف، وإن لؿ تلذن يف تزويجفا بدون مفر مثؾفا يقر 

 طؾك الزوج لػساد التسؿقة بعدم اإلذن فقفا. 

وإن زوج ابـف الصغقر بؿفر الؿثؾ أو أكثر صح الزما، ألن الؿرأة لؿ ترض بدوكف، 

وقد تؽقن مصؾحة االبـ يف بذل الزيادة ويؽقن الصداق يف ذمة الزوج إذا لؿ يعقـ 

التزويج،  ألن األب كائب طـف يفيف العؼد، وإن كان الزوج معسرا لؿ يضؿـف األب، 

والـائب ال يؾزمف ما لؿ يؾتزمف كالقكقؾ، فنن ضؿـف يرمف، وألب قبض صداق 

محجقر طؾقفا ال رشقدة ولق بؽرا إال بنذهنا، وإن تزوج طبد بنذن سقده صح، 
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، فنن العؼد وتعؾؼ صداق وكػؼة وكسقة ومسؽـ بذمة سقده، وبال إذكف ال يصح

 .قبتفوصئ تعؾؼ مفر الؿثؾ بر

 متهك ادلسأح مجٍغ انصداق ثبنؼمد فصم
وتؿؾؽ الؿرأة جؿقع صداقفا بالعؼد كالبقع، وسؼقط كصػف بالطالق ال يؿـع 

مـ كسب وثؿرة وولد  الؿفر الؿعقـ لؾؿرأة كؿاءو وجقب جؿقعف بالعؼد،

أي ضد الؿعقـ  وكحقها، ولق حصؾ قبؾ الؼبض، ألكف كؿاء مؾؽفا، وضده بضده

مـ زبدة بضد الؿعقـ يف الحؽؿ فـؿاؤه لف وضؿاكف طؾقف،  كؼػقز مـ صربة ورصؾ

 وال تؿؾؽ تصرفا فقف قبؾ قبضف كؿبقع. 

 فقػقت طؾقفا، إال أن يؿـعفا الؿفر الؿعقـ قبؾ قبضف فؿـ ضؿاهنا وإن تؾػ

زوجفا قبضف فقضؿـف ألكف بؿـزلة الغاصب إذا، ولفا التصرف يف الؿفر الؿعقـ 

أو وزن أو طد أو ذرع فال يصح تصرففا فقف قبؾ ألكف مؾؽفا، إال أن يحتاج لؽقؾ 

مـ العؼد  قبضف كؿبقع بذلؽ، وطؾقفا زكاتف أي زكاة الؿعقـ إذا حال طؾقف الحقل

 وحقل الؿبفؿ مـ تعققـ.

وإن صؾؼ مـ أقبضفا الصداق قبؾ الدخقل أو الخؾقة فؾف كصػ الصداق حؽؿا 

ق فتختص بف ألكف كؿاء أي قفرا، كالؿقراث، دون  كؿاء الؿفر الؿـػصؾ قبؾ الطال
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مؾؽفا. والـؿاء بعد الطالق لفؿا، ويف الـؿاء الؿتصؾ كسؿـ طبد أمفرها إياه  

وتعؾؿف صـعة إذا صؾؼ قبؾ الدخقل والخؾقة، لف كصػ ققؿة العبد بدون كؿائف 

الؿتصؾ، ألكف كؿاء مؾؽفا فال حؼ لف فقف. فنن اختارت رشقدة دفع كصػف زائدا 

هزال خقر رشقد بقـ أخذ كصػف بال أرش وبقـ كصػ  لزمف قبقلف، وإن كؼص بـحق

 .ققؿتف

 ايتصسف يف ايصدام:

 .وإن باطتف أو وهبتف وأقبضت أو رهـتف أو أطتؼتف تعقـ لف كصػ الؼقؿة

 

 ايعفٛ عٔ ايصدام:

وأيفؿا طػا لصاحبف طؿا وجب لف وهق جائز التصرف صح طػقه، ولقس لقلل 

 .العػق طؿا وجب لؿقاله ذكرا كان أو أكثك
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 االختالف يف قدز ايصدام:

 :ٚإٕ اختًف ايصٚدإ أٚ ٚيُٝٗا أٚ ٚزثتُٗا أٚ أحدُٖا ٚٚيٞ اآلخس أٚ ٚزثت٘

أو فقؿا يستؼر بف مـ دخقل أو خؾقة أو كحقهؿا ـ 3أو طقـف ـ 2يف قدر الصداق ـ 1

فؼقل الزوج أو ولقف أو وارثف بقؿقـف ، أو صػتفـ 5اختؾػا يف جـس الصداق ـ أو 4

 .صؾ براءة ذمتفألكف مـؽر، واأل

 االختالف يف قبض املٗس:

حقث ال بقـة  الؼقل ققلفا أو ققل ولقفا أو وارثفا مع القؿقـفوإن اختؾػا يف قبضف  

وإن تزوجفا طؾك صداققـ سر وطالكقة أخذ بالزائد  لف، ألن األصؾ طدم الؼبض،

 مطؾؼا. 

 ا رجع هبا.ولؿ يػق بالزواج  وهدية زوج لقست مـ الؿفر فؿا قبؾ طؼد إن وطدوه

 فصم يف دكى رفٌٕض انجضغ
 ايتفٜٛض ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ تػقيض الؿفر.2ـ تػقيض البضع 1
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 :ٝصح تفٜٛض ايبضع بإٔف 

أو تلذن الؿرأة لقلقفا أن يزوجفا بال ـ 2 يزوج الرجؾ ابـتف الؿجربة بال مفرـ 1 

 .مفر، فقصح العؼد ولفا مفر الؿثؾ

  :ٜٚصح تفٜٛض املٗس بإٔ

أو يشاء أجـبل فقصح العؼد و لفا مفر ـ 2 ما يشاء أحد الزوجقـ يزوجفا طؾكـ 1

 الؿثؾ بالعؼد لسؼقط التسؿقة بالجفالة، ولفا صؾب فرضف. 

مفر الؿثؾ الحاكؿ بؼدره بطؾبفا ألن الزيادة طؾقف مقؾ طؾك الزوج  ويػرض

 .والـؼص مـف مقؾ طؾك الزوجة

يصح إبراؤها مـ مفر وإن تراضقا ولق طؾك قؾقؾ صح، ألن الحؼ ال يعدوهؿا. و

 .الؿثؾ قبؾ فرضف ألكف حؼ لفا، ففل مخقرة بقـ إبؼائف وإسؼاصف

 املٗس ي٘ حاالٕ:

 ـ بعد الدخقل.2ـ قبؾ الدخقل 1

 املٗس قبٌ ايدخٍٛ ي٘ حاالٕ:

 ـ لفا مفر الؿثؾ إن لؿ يسؿك.2ـ لفا الؿسؿك إن سؿل 1
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 املٗس بعد ايدخٍٛ ي٘ حاالٕ:

 ر الؿثؾ إن لؿ يسؿك.ـ لفا مف2ـ لفا الؿسؿك إن سؿل 1

والخؾقة والػرض فؾفا الؿثؾ وورثف اآلخر،  ومـ مات مـ الزوجقـ قبؾ اإلصابة

 ءألن ترك تسؿقة الصداق ال يؼدح يف صحة الـؽاح، ولفا مفر مثؾفا مـ كسا

قراباهتا كلم وخالة وطؿة، فقعتربه الحاكؿ بؿـ تساويفا مـفـ الؼربك فالؼربك يف 

وبؽارة أو ثققبة، فنن لؿ يؽـ لفا أقارب فبؿـ مال وجؿال وطؼؾ وأدب وسـ 

 .تشاهبفا مـ كساء بؾدها

إن صؾؼ الؿػقضة، أو مـ سؿل لفا مفر فاسد قبؾ الدخقل والخؾقة فؾفا الؿتعة و

 فلطالها خادم وأدكاها كسقة تجزئفا يف صالهتا.  بؼدر يسر زوجفا وطسره

 :ٜٚطتكس َٗس املجٌ يًُفٛض١ ٚحنٖٛا

وتؼبقؾفا ـ 5 وكظره إلك فرجفا بشفقةـ 4 ولؿسفاـ 3 والخؾقةـ 2الدخقل ـ 1

 .بحضرة الـاس، وكذا الؿسؿك يتؼرر بذلؽ

  .الؿسؿك بػرقة مـ قبؾف كطالقف وخؾعف وإسالمفالؿفر ويتـصػ 

ويسؼط كؾف بػرقة مـ قبؾفا كردهتا وفسخفا لعقبف واختقارها لـػسفا يجعؾف لفا 

 بسمالفا.
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 .ها بعد الدخقل فال متعة لفا، بؾ لفا الؿفروإن صؾؼ الزوجة مػقضة كاكت أو يقر

وإذا افرتقا يف الـؽاح الػاسد الؿختؾػ فقف قبؾ الدخقل والخؾقة فال مفر وال 

 متعة، سقاء صؾؼفا أو مات طـفا، ألن العؼد الػاسد وجقده كعدمف. 

وإن افرتقا بعد الدخقل أو الخؾقة أو ما يؼرر الصداق مؿا تؼدم يجب الؿسؿك لفا 

 د يف العؼ

ويجب مفر الؿثؾ لؿـ وصئت يف كؽاح باصؾ مجؿع طؾك بطالكف، كالخامسة 

إتالف لؾبضع بغقر رضك مالؽف، ألكف  والؿعتؿدة أو وصئت بشبفة أو زكا كرها

 فلوجب الؼقؿة وهل الؿفر. 

وال يجب مع الؿفر أرش بؽارة لدخقلف يف مفر مثؾفا، ألكف يعترب ببؽر مثؾفا فال 

فقؿا ذكر بقـ ذات الؿحرم ويقرها، والزاكقة الؿطاوطة ال  يجب مرة ثاكقة، وال فرق

شلء لفا إن كاكت حرة، وال يصح تزويج مـ كؽاحفا فاسد قبؾ صالق أو فسخ، 

 فنن أباهؿا زوج فسخف حاكؿ.

ولؾؿرأة قبؾ دخقل مـع كػسفا حتك تؼبض صداقفا الحال مػقضة كاكت أو 

اء، فنذا تعذر استقػاء الؿفر يقرها، ألن الؿـػعة الؿعؼقد طؾقفا تتؾػ باالستقػ
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طؾقفا لؿ يؿؽـفا اسرتجاع طقضفا ولفا الـػؼة زمـف، فنن كان الصداق ممجال ولؿ 

يحؾ أو حؾ قبؾ التسؾقؿ لؿ تؿؾؽ مـع كػسفا ألهنا رضقت بتلخقره، أو سؾؿت 

كػسفا تربطا أي قبؾ الطؾب بالحال فؾقس لفا بعد ذلؽ مـع كػسفا لرضاها 

اق، ولق أبك الزوج تسؾقؿ الصداق حتك تسؾؿ كػسفا، بالتسؾقؿ، واستؼر الصد

وأبت تسؾقؿ كػسفا حتك يسؾؿ الصداق أجرب زوج ثؿ زوجة، ولق أقبضف لفا 

وامتـعت بال طذر فؾف اسرتجاطف، فنن أطسر الزوج بالؿفر الحال فؾفا الػسخ إن 

كاكت حرة مؽؾػة ولق بعد الدخقل لتعذر القصقل إلك العقض بعد قبض 

لق أفؾس الؿشرتي ما لؿ تؽـ تزوجتف طالؿة بعسرتف. ويخقر سقد  الؿعقض، كؿا

األمة، ألن الحؼ لف بخالف ولل صغقرة ومجـقكة، وال يػسخ الـؽاح لعسرتف 

بحال مفر إال حاكؿ كالػسخ لعـة وكحقها لالختالف فقف. ومـ اطرتف المرأة أن 

 ب.هذا ابـف مـفا لزمف لفا مفر مثؾفا، ألكف الظاهر قالف يف الرتيق

 ثبة ٔنًٍخ انؼسض
  .صعام العرس خاصةة: القلقؿ

 يستحب أن ال تـؼص طـ شاة.، وبشاة فلقؾ مـ شاة القلقؿة بعؼد ولق تسـ
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 جيب إداب١ ايدع٠ٛ بػسٚط:

ـ أن يؽقن 3مسؾؿ  ـ أن يؽقن الداطل2يف الققم األول  وتجب يف أول مرةـ 1

إن طقـف ـ 4ةقيحرم هجره بخالف كحق رافضل ومتجاهر بؿعصالداطل مسؾؿ 

 .ولؿ يؽـ ثؿ يف محؾ القلقؿة مـؽرـ 5 الداطل

 ٚتهسٙ إداب١ ايدع٠ٛ:

 أوـ 2إن دطاه الجػؾل كؼقلف: يا أيفا الـاس هؾؿقا إلك الطعام لؿ تجب اإلجابة ـ 1

أو مـ يف ـ 4أو دطاه ذمل ـ 3 وتسـ يف ثاين يقم، كرهت إجابتف دطاه يف الققم الثالث

ن الؿطؾقب إذالل أهؾ الذمة والتباطد طـ الشبفة مالف حرام كرهت اإلجابة، أل

 .وما فقف الحرام، لئال يقاقعف

 أحهاّ املآنٌ:

 .وملتؿ فتؽرهـ 3 يقر طؼقؼة فتســ 2 وسائر الدطقات مباحةـ 1



 

 

46 

 

 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

 :ٚاإلداب١

 يقر ملتؿ فتؽره. ـ 2 إلك يقر القلقؿة مستحبةـ 1

 ايصائِ املدعٛ ٜٓكطِ إىل قطُني:

ضاء رمضان إذا دطل لؾقلقؿة حضر وجقبا، ودطا ومـ صقمف واجب كـذر وقـ 1

 والصائؿ الؿتـػؾ إذا دطل أجاب ويػطر إن جرب قؾبـ 2 استحبابا واكصرف

  .أخقف الؿسؾؿ وأدخؾ طؾقف السرور

  .ويستحب األكؾ، وال يجب طؾك مـ حضر األكؾ ولق مػطرا

لؿ وإباحة األكؾ متققػة طؾك صريح إذن أو قريـة ولق مـ بقت قريب أو صديؼ 

والدطاء إلك القلقؿة وتؼديؿ الطعام إذن فقف، وال يؿؾؽف مـ قدم إلقف ، يحرزه طـف

 بؾ يؿؾؽ طؾك مؾؽ صاحبف.

 صٛز املٓهس يف ايعسع:

كزمر وخؿر وآالت لفق وفرش حرير  وإن طؾؿ الؿدطق أن يف القلقؿة مـؽراـ 1

جابة وكحقها، فنن كان يؼدر طؾك تغققره حضر ويقره، ألكف يمدي بذلؽ فرضقـ إ

 .الدطقة وإزالة الؿـؽر، وإال يؼدر طؾك تغققره أبك الحضقر
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وإن حضر مـ يقر طؾؿ بالؿـؽر ثؿ طؾؿ بف أزالف لقجقبف طؾقف ويجؾس بعد ـ 2 

ذلؽ، فنن دام الؿـؽر لعجز الؿدطق طـف اكصرف لئال يؽقن قاصدا لرؤيتف أو 

 سؿاطف. 

الجؾقس واألكؾ وإن طؾؿ الؿدطق بالؿـؽر ولؿ يره ولؿ يسؿعف خقر بقـ ـ 3

 كصراف لعدم وجقب اإلكؽار حقـئذ.واال

 :هسٜٙٚ

والتؼاصف لؿا يحصؾ فقف مـ الـفبة والتزاحؿ، وأخذه طؾك هذا القجف ـ 2الـثار ـ 1

فقف دكاءة وسخػ، ومـ أخذ شقئا مـ الـثار أو وقع يف حجره مـف شلء ففق لف 

 .زه ومالؽف قصد تؿؾقؽف لؿـ حازهقصد تؿؾؽف أو ال، ألكف قد حا

 :ٜٚطٔ

إذا كان ال حؾؼ بف بشرصقـ: أ ـ يسـ )الدف أي الضرب بف  وـ 2 إطالن الـؽاحـ 1

 ف.وال صـقج فقب ـ 

 ٜطٔ ضسب ايدف يف مخط١ َٛاضع:

 ، وهق طؼد الـؽاحوإمالكـ 5 ووالدةـ 4وقدوم يائب، ـ 3وختان ـ 2يف الـؽاح ـ 1 
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 حبح:

ؾرجال، قال يف الرطاية: الدف مباح لؾـساء والرجال، وقال يف اإلقـاع: ويؽره ل

ويؽره لؾرجال مطؾؼا، قال الؿقفؼ: الدف مخصقص بالـساء، وأما لؾرجال 

فؿؽروه، وأما ضاهر الؿـتفك أكف يسـ لؾرجال والـساء قال وهق ضاهر كصقص 

 أحؿد وكالم األصحاب.

كؾ مؾفاة سقى الدف، كؿزمار وصـبقر وجـؽ وطقد. قال يف الؿستقطب  :وتحرم

 استعؿؾ لحزن أو سرور.والرتيقب: سقاء 

 آداة األكم ٔانشسة فصم
  ٔ ايطعاّ أزبع١ عػس: ضٓ

وأكؾف ـ 4وأكؾف مؿا يؾقف ـ 3 والحؿد إذا فرغـ 2 التسؿقة جفرا طؾك أكؾ وشربـ 1

ـ 8 ومسح الصحػةـ 7 وتخؾقؾ ما طؾؼ بلسـاكفـ 6 وأكؾف بثالث أصابعـ 5بقؿقـف 

ويتـػس ـ 11 ثالثا مصا وشربفـ 11 ويض صرفف طـ جؾقسفـ 9 وأكؾ ما تـاثر

متؼدما  ويسـ يسؾ يديف قبؾ صعامـ 13 وإذا شرب كاولف األيؿــ 12ء خارج اإلكا

 .متلخرا بف ربفـ ويسـ يسؾ يديف بعد صعام 14 بف ربف
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 َهسٖٚات ايطعاّ أزبع١ عػس: 

وكره رد شلء مـ فؿف ـ 3 أثـاء صعام بال طادة فوكره شربـ 2 شربف مـ فؿ سؼاءـ 1

ـ 7 وأكؾف مـ أطالهاـ 6 وأكؾف مـ وسط الصحػةـ 5 وأكؾف حارا ـ4 إلك اإلكاء

ـ 11 وطقب الطعامـ 11 وتؼقيؿفـ 9ومدح صعامف ـ 8 وفعؾف ما يستؼذره مـ يقره

 وأن يػاجل ققما طـد وضع صعامفؿ تعؿداـ 12ولق وحده  وقراكف يف تؿر مطؾؼا

 أو قؾقال بحقث يضره.ـ 14 وأكؾف كثقرا بحقث يمذيفــ 13

 انُسبء ثبة ػشسح
 ما يؽقن بقـ الزوجقـ مـ األلػة واالكضؿام.، واصطالحا: : االجتؿاعلغة العشرة

 يؾزم كال مـ الزوجقـ: 

 :َعاغس٠ اآلخس باملعسٚف

 .وال يتبعف أذى ومـةـ 3وال يتؽره لبذلف ـ 2فال يؿطؾف بحؼف ـ 1 

 اويـبغل إمساكفا مع كراهتف لف

 ع٢ً ايصٚدني:ٚحيسّ 

 والتؽره لبذلـ 2وجقـ بؿا يؾزمف لؾزوج اآلخر، مـ الز مطؾ كؾ واحدـ 1

 القاجب.
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 ًٜصّ تطًِٝ ايصٚد١ بػسطني:

يقصل مثؾفا وهل بـت تسع، ولق ـ أن 3 الزوجة حرة ـ أن تؽقن 2إذا تؿ العؼد ـ 1

يف بقت ـ 4كحائض  مـ الجؿاع  كاكت كضقة الخؾؼة، ويستؿتع بؿـ يخشك طؾقفا

ولؿ تشرتط يف العؼد دارها أو ـ 6ؾقؿفا إن صؾب الزوج تسـ 5 الزوج متعؾؼ بتسؾقؿ

 .بؾدها فنن اشرتصت طؿؾ بالشروط

 :ٚال ًٜصّ ابتداء تطًِٝ

وحائض، ولق قال: ال أصل، ال يؾزم ابتداء ـ 4وصغقرة ـ 3ومريضة ـ 2محرمة ـ 1

 وإن أكؽر أن وصله يمذيفا فعؾقفا البقـة. ، تسؾقؿ

العادة وجقبا صؾبا لؾقسر صؾب الؿفؾة لقصؾح أمره أمفؾ د الزوجقـ أحصؾب وإذا 

: لعبد الؼادر الجقالين يف الغـقةووالسفقلة ال لعؿؾ جفاز، فال تجب الؿفؾة لف، 

 تستحب اإلجابة لذلؽ. 

لقال فؼط ألكف زمان أي إن لؿ يؽـ هـاك شرط ويجب تسؾقؿ األمة مع اإلصالق 

االستؿتاع لؾزوج، ولؾسقد استخدامفا هنارا: ألكف زمـ الخدمة، وإن شرط 

 ب طؾك الزوج تسؾقؿفا هنارا أيضا.سؾقؿفا هنارا أو بذلف سقد، وجت
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 املباحات يًصٚج اثٓإ: 

االستؿتاع بزوجتف يف قبؾ ولق مـ جفة العجقزة و اهتباشريباح لؾزوج موـ 1

 بشرصقـ:

 أو يشغؾفا طـ فرض باستؿتاطف، ولق طؾك تـقر أو ضفر قتبـ 2يضر هبا  ما لؿـ 1

 أي ضفر الدابة.

ما لؿ تشرتط أن ال يسافر هبا، فققيف الطريؼ  مـأزوج السػر بالحرة مع لؾيباح وـ 2

لفا بالشرط، وإال فؾفا الػسخ، واألمة الؿزوجة لقس لزوجفا وال سقدها سػر هبا 

بال إذن اآلخر. وال يؾزم الزوج لق بقأها سقدها مسؽـا أن يلتقفا فقف، ولسقد سػر 

 ؿزوج واستخدامف هنارا.بعبده ال

 يصٚج مخط١: ع٢ً اٚحيسّ 

ويحرم ـ 4 ويف الدبرـ 3قبؾ الغسؾ الحقض  وكذا بعدـ 2 وصمها يف الحقضـ 1

 سقد أمة. إذن  يحرم طزل بالوـ 5طزل بال إذن حرة 

 مثا١ْٝ أغٝاء: يًصٚج إدباز شٚدت٘ ع٢ًٜباح ٚ

ـ 4كاكت مؽؾػة  جـابة إذايسؾ مـ وـ 3كػاس يسؾ مـ وـ 2 حقضمـ يسؾ ـ 1

وأخذ ما تعافف ـ 7وإزالة وسخ ودرن ـ 6محرمات واجتـاب ـ 5ويسؾ كجاسة 
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ومـعفا مـ أكؾ ما لف رائحة كريفة، كبصؾ وكراث ـ 8 الـػس مـ شعر ويقره كظػر

 .وثقم: ألكف يؿـع كؿال االستؿتاع، وسقاء كاكت مسؾؿة أو ذمقة

 :ٚال جترب ع٢ً

يف وال تجرب الذمقة طؾك يسؾ الجـابة ـ 4 أو صبخ أو كحقهـ 3أو خبز ـ 2طجـ ـ 1

 .رواية، والصحقح مـ الؿذهب: لف إجبارها طؾقف، كؿا يف اإلكصاف ويقره

 أحهاّ ايصٚد١ اير١َٝ:

ـ 4 وشرب ما يسؽرها، ال ما دوكفـ 3وكـقسة ـ 2لف مـع ذمقة مـ دخقل بقعة ـ و1

 أو سبتفا.ـ 6أو صالهتا ـ 5طؾك إفساد صقمفا الذمقة وال تؽره 

 يٍ أزثغفصم ٌهصو انصٔج ادلجٍذ ػُد احلسح نٍهخ 
 

الزوج أن يبقت طـد الحرة لقؾة مـ أربع لقال ال إذا صؾبت أكثر: ألن أكثر ما  ويؾزمف

يؿؽـ أن يجؿع معفا ثالثا مثؾفا، وطـد األمة لقؾة مـ سبع: ألن أكثر ما يجؿع 

معفا ثالث حرائر، وهل طؾك الـصػ، ولف أن يـػرد إذا أراد االكػراد يف الباقل إذا 

قع الؾقالل، فؿـ تحتف حرة لف االكػراد يف ثالث لقال مـ لؿ يستغرق زوجاتف جؿ

 ن لف أن يـػرد يف لقؾتقـ، وهؽذا.كؾ أربع، ومـ تحتف حرتا
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ويؾزمف القطء إن قدر طؾقف كؾ ثؾث سـة مرة بطؾب الزوجة حرة كاكت أو أمة  

مسؾؿة أو ذمقة: ألن اهلل تعالك قدر ذلؽ بلربعة أشفر يف حؼ الؿقلل، فؽذلؽ يف 

 ألن القؿقـ ال تقجب ما حؾػ طؾقف، فدل أن القطء واجب بدوهنا. حؼ يقره:

وإن سافر فقق كصػ سـة يف يقر حج أو يزو واجبقـ أو صؾب رزق يحتاجف 

 :وصؾبت قدومف وقدر لزمف الؼدوم فنن أبك

أو الؼدوم إذا سافر فقق كصػ سـة وصؾبتف فرق ـ 2القطء يف كؾ ثؾث سـة مرة ـ 1

رك الؿبقت كالؿقلل. وال يجقز الػسخ يف ذلؽ كؾف إال بقـفؿا بطؾبفا، وكذا إن ت

 بحؽؿ حاكؿ: ألكف مختؾػ فقف.

 :ٚتطٔ

 وققل القاردـ 2 التسؿقة طـد القطءـ 1

 :ٜٚهسٙ

ـ 4 فرايفا و يؽره الـزع قبؾـ 3 وتؽره كثرة الؽالم حالتفـ 2 القطء متجرديــ 1

ر صػؾ ال يؽره القطء بؿرأى أحد أو مسؿعف، بحقث يراه أحد أو يسؿعف يقو

 .ويؽره التحدث بؿا جرى بقـفؿاـ 5 يعؼؾ، ولق رضقا
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ويحرم جؿع زوجتقف يف  ولف الجؿع بقـ وطء كسائف أو مع إمائف بغسؾ واحد

مسؽـ واحد بغقر رضاهؿا ألن طؾقفؿا ضررا يف ذلؽ: لؿا بقـفؿا مـ الغقرة، 

 واجتؿاطفؿا يثقر الخصقمة.

رة أبقيفا أو طقادهتؿا أو حضقر ولف مـع زوجتف مـ الخروج مـ مـزلف ولق لزيا

ويستحب إذن الزوج ، ويحرم طؾقفا الخروج بال إذكف لغقر ضرورة، جـازة أحدهؿا

 لفا يف الخروج أن تؿرض محرمفا كلخقفا وطؿفا أو مات لتعقده، وتشفد جـازتف

لؿا يف ذلؽ مـ صؾة الرحؿ، وطدم إذكف يؽقن حامال لفا طؾك مخالػتف، ولقس لف 

أبقيفا، وال مـعفا مـ زيارهتؿا. ولف مـعفا مـ إجارة كػسفا ألكف مـعفا مـ كالم 

يػقت هبا حؼف، فال تصح إجارهتا كػسفا إال بنذكف، وإن أجرت كػسفا قبؾ الـؽاح 

صحت ولزمت ولف مـعفا مـ إرضاع ولدها مـ يقره إال لضرورة القلد، بلن لؿ 

س معصقمة، ولؾزوج يؼبؾ ثدي يقرها، فؾقس لف مـعفا إذا: لؿا فقف مـ إهالك كػ

 القطء مطؾؼا ولق أضر بؿستلجر أو مرتضع.
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 فصم يف انمسى ثني انصٔجبد 
ال يف القطء، وتؿققز  طؾك الزوج أن يساوي بقـ زوجاتف يف الؼسؿب ويجب

إحداهؿا مقؾ، ويؽقن لقؾة ولقؾة، إال أن يرضقـ بلكثر، ولزوجة أمة مع حرة لقؾة 

 مـ ثالث.

الـفار، والعؽس بالعؽس فؿـ معقشتف بؾقؾ الؼسؿ الؾقؾ لؿـ معاشف  وطؿاد

كحارس يؼسؿ بقـ كسائف بالـفار، ويؽقن الـفار يف حؼف كالؾقؾ يف حؼ يقره، ولف 

أن يلتقفـ، وأن يدطقهـ إلك محؾف، وأن يليت بعضا ويدطق بعضا، إذا كان مسؽـ 

 مثؾفا.

 وجقبا لحائض وكػساء ومريضة ومعقبة بـحق جذام ومجـقكة ملمقكة ويؼسؿ

رها كؿـ آلك وضاهر مـفا، ورتؼاء ومحرمة ومؿقزة: ألن الؼصد السؽـ ويق

ػر بنحداهـ واألكس، وهق حاصؾ بالؿبقت طـدها، ولقس لف بداءة يف قسؿ وال س

 بال قرطة إال برضاهـ.

وإن سافرت زوجة بال إذكف أو بنذكف يف حاجتفا أو أبت السػر معف أو أبت الؿبقت 

كػؼة ألهنا طاصقة كالـاشز. وأما مـ سافرت  طـده يف فراشف، فال قسؿ لفا وال

لحاجتفا ولق بنذكف فؾتعذر االستؿتاع مـ جفتفا، ويحرم أن يدخؾ إلك يقر ذات 

 لقؾة فقفا إال لضرورة، ويف هنارها إال لحاجة، فنن لبث أو جامع لزمف الؼضاء.
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ومـ وهبت قسؿتفا لضرهتا بنذن الزوج جاز أو وهبتف لف فجعؾف لـزوجة أخرى 

القاهبة قسؿ لفا  ألن الحؼ يف ذلؽ لؾزوج والقاهبة، وقد رضقا فنن رجعت جاز

مستؼبال لصحة رجقطفا فقف: ألهنا هبة لؿ تؼبض، بخالف الؿاضل فؼد استؼر 

 حؽؿف. ولزوجة بذل قسؿ وكػؼة لزوج لقؿسؽفا ويعقد حؼفا برجقطفا.

 ، ويف قسؿ بقـ إمائف.وتسـ تسقية زوج يف وطء بقـ كسائف

 جب طؾك سقد إلمائف وأمفات أوالدهوال قسؿ وا

بؾ يطل السقد مـ شاء مـفـ متك شاء وطؾقف أن ال يعضؾفـ إن لؿ يرد استؿتاطا 

 هبـ.

وإن تزوج بؽرا ومعف يقرها أقام طـدها سبعا ولق أمة ثؿ دار طؾك كسائف وإن تزوج 

وإن أحبت الثقب أن يؼقؿ طـدها سبعا فعؾ وقضك ، ثقبا أقام طـدها ثالثا ثؿ دار

 .مـ ضراهتا مثؾ السبع لؾبقاقل

 فصم يف انُشٕش
ملخقذ مـ الـشز وهق ما ارتػع مـ األرض  وهق معصقتفا إياه فقؿا يجب طؾقفا

فنذا ضفر مـفا فرض طؾقفا مـ الؿعاشرة بالؿعروف فؽلهنا ارتػعت وتعالت طؿا 

 اأماراتف بلن ال تجقبف إلك االستؿتاع أو تجقبف متربمة متثاقؾة أو متؽرهة وطظف



  

 

57 

 

 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

خقففا مـ اهلل تعالك وذكرها ما أوجب اهلل طؾقفا مـ الحؼ والطاطة وما يؾحؼفا  

فنن أصرت طؾك الـشقز بعد وطظفا هجرها يف ترك  مـ اإلثؿ بالؿخالػة

 مضاجعتفا ما شاء وهجرها يف الؽالم ثالثة أيام فؼط 

 شديدة ضربا يقر مربح ن أصرت بعد الفجر الؿذكقر ضرهبافن

أسقاط: ويجتـب القجف والؿقاضع الؿخقفة ولف تلديبفا  وال يزيد طؾك طشرة 

طؾك ترك الػرائض وإن ادطك كؾ ضؾؿ صاحبة أسؽـفؿا حاكؿ قرب ثؼة يشرف 

طؾقفؿا ويؾزمفؿا الحؼ فنن تعذر وتشاقا بعث الحاكؿ طدلقـ يعرفان الجؿع 

والتػريؼ واألولك مـ أهؾفؿا يقكالهنؿا يف فعؾ األصؾح مـ جؿع وتػريؼ بعقض 

 كف.أو دو

 ثبة اخلهغ
 .فراق الزوجة بعقض بللػاظ مخصقصةالخؾع: 

 الطالق: فراق الزوجة بال طقض بللػاظ مخصقصة.

 الخؾع: ال يحسب مـ طدد الطالق.

 يحسب مـ طدد الطالق. :الطالق
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 الخؾع: يؼع بائـ.

 الطالق: يؼع رجعل قبؾ الثالث.

ـبل صح بذلف مـ صح تربطف وهق الحر الرشقد يقر الؿحجقر طؾقف مـ زوجة وأج

لعقضف ومـ ال فال: ألكف بذل مال يف مؼابؾة ما لقس بؿال وال مـػعة، فصار 

 .كالؿتربع

 ٜباح اخلًع ألزبع١ أضباب:

أو ـ 4أو كرهت كؼص ديـف ـ 3أو خؾؼف أبقح ـ 2كرهت الزوجة خؾؼ زوجفا  إذاـ 1 

 .خافت إثؿا برتك حؼف أبقح الخؾع

ـ صربها وطدم افتدائفا وإال يؽـ حاجة وتسـ إجابتفا إذا إال مع محبتف لفا فقس

 .إلك الخؾع، بؾ بقـفؿا االستؼامة كره ووقع

 ال ٜصح ايطالم:

لتػتدي مـف ولؿ يؽـ ذلؽ لزكاها أو كشقزها أو تركفا فرضا،  فنن طضؾفا ضؾؿاـ 1

فنن كان لزكاها أو كشقزها أو تركفا الخؾع  افتدت مـف حرم ولؿ يصحأي  فػعؾت

ـ 4والؿجـقكة ـ 3أو خالعت الصغقرة ـ 2رها بحؼفرضا جاز وصح: ألكف ض

األمة بغقر إذن سقدها لؿ يصح الخؾع ـ 5 والسػقفة ولق بنذن القلل أو خالعت
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لخؾقه طـ بذل طقض مؿـ يصح تربطف أو وقع الطالق رجعقا إن لؿ يؽـ تؿام  

الخؾع الؿذكقر بؾػظ الطالق أو كقتف ألكف لؿ يستحؼ بف طقضا فنن  طدة و كان

 لػظ الطالق وكقتف فؾغق.  تجرد طـ

 قبض عٛض اخلًع:

ويؼبض طقض الخؾع زوج رشقد ولق مؽاتبا أو محجقرا طؾقف لػؾس وولل 

 الصغقر وكحقه ويصح الخؾع مؿـ يصح صالقف.

 فصم اخلهغ ثهفظ صسٌخ انطالق ٔكُبٌزّ
والخؾع بؾػظ صريح الطالق أو كـاية الطالق وقصد بف الطالق صالق بائـ ألهنا 

لتؿؾؽ كػسفا وأجاهبا لسمالفا وإن وقع الخؾع بؾػظ الخؾع أو  بذلت العقض

الػسخ أو الػداء بلن قال خؾعت أو فسخت أو فاديت ولؿ يـقه صالقا كان فسخا 

 .ال يـؼص بف طدد الطالق

وبذل  وكـايات الخؾع: باريتؽ وأبرأتؽ وأبـتؽ. ال يؼع هبا إال بـقة أو قريـة كسمال

  معؾؼاطقض، ويصح بؽؾ لغة مـ أهؾفا ال

وال يؼع بؿعتدة مـ خؾع صالق ولق واجففا الزوج بف ألكف ال يؿؾؽ بضعفا فؾؿ 

 يؾحؼفا صالقف كاألجـبقة.
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 .وال يصح شرط الرجعة يف الخؾع وال شرط خقار ويصح الخؾع فقفؿا

وإن خالعفا بغقر طقض لؿ يصح ألكف ال يؿؾؽ فسخ الـؽاح لغقر مؼتض يبقحف أو 

وخـزير ومغصقب لؿ يصح الخؾع ويؽقن لغقا  خالعفا بؿحرم يعؾؿاكف كخؿر

 لخؾقه طـ العقض.

ويؼع الطالق الؿسئقل طؾك ذلؽ رجعقا إن كان بؾػظ الطالق أو كقتف لخؾقه طـ 

العقض وإن خالعفا طؾك طبد فبان حرا أو مستحؼا صح الخؾع ولف ققؿتف ويصح 

ع ببؼقة طؾك رضاع ولده ولق أصؾؼا ويـصرف إلك حقلقـ أو تتؿتفؿا، فنن مات رج

 .مـ طقـ مالقة ومـػعة مباحة صح الخؾع بف فراالؿدة يقما فققما وما صح م

ا وإن خالعت حامؾ بـػؼة طدهتا ويصح الخؾع إذ ويؽره خؾعفا بلكثر مؿا أططاها

ولق قؾـا الـػؼة لؾحؿؾ ألهنا يف التحؼقؼ يف حؽؿ الؿالؽة لفا مدة الحؿؾ  صح

بتؿؾقؽ  ط لحؼف مـ البضع ولقسويصح الخؾع بالؿجفقل كالقصقة وألكف إسؼا

شلء، واإلسؼاط يدخؾف الؿسامحة فنن خالعتف طؾك حؿؾ شجرهتا أو حؿؾ أمتفا 

أو ما يف يدها أو بقتفا مـ دراهؿ أو متاع أو طؾك طبد مطؾؼ وكحقه صح الخؾع، 

ولف ما يحصؾ وما يف بقتفا أو يدها ولف مع طدم الحؿؾ فقؿا إذا خالعفا طؾك كحق 

طدم الؿتاع فقؿا إذا خالعفا طؾك ما يف بقتفا مـ الؿتاع ومع  حؿؾ شجرهتا ومع

طدم العبد لق خالعفا طؾك ما يف بقتفا مـ طبد أقؾ ما يطؾؼ طؾقف االسؿ مـ هذه 
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األشقاء لصدق االسؿ بف، وكذا لق خالعفا طؾك طبد مبفؿ أو كحقه، لف أقؾ ما  

ما بقدها مـ الدراهؿ  يتـاولف االسؿ و لف )مع طدم الدراهؿ( فقؿا إذا خالعفا طؾك

 ثالثة دراهؿ: ألهنا أقؾ الجؿع.

 فصم إذا لبل نصٔجزّ يىت أٔ إذا أػطٍزًُ أنفب فأَذ طبنك
وإذا قال الزوج لزوجتف أو يقرها متك أططقتـل ألػا أو إذا أططقتـل ألػا أو إن 

أططقتـل ألػا فلكت صالؼ صؾؼت بائـا بعطقتف األلػ وإن تراخك اإلططاء لقجقد 

طؾقف ويؿؾؽ األلػ باإلططاء وإن قال إن أططقتـل هذا العبد فلكت صالؼ الؿعؾؼ 

فلططتف إياه صؾؼت وال شلء لف إن خرج معقبا وإن بان مستحؼا لدم فؼتؾ فلرش 

طقبف ومغصقبا أو حرا هق أو بعضف لؿ تطؾؼ لعدم صحة اإلططاء، وإن قال أكت 

تحؼف، وإال وقع صالؼ وطؾقؽ ألػ أو بللػ وكحقه فؼبؾت بالؿجؾس، باكت واس

رجعقا وال يـؼؾب بائـا لق بذلتف بعد وإن قالت اخؾعـل طؾك ألػ أو اخؾعـل بللػ 

أو اخؾعـل ولؽ ألػ فخؾعفا ولق لؿ يذكر األلػ باكت واستحؼفا مـ يالب كؼد 

أجاهبا طؾك الػقر ألن السمال كالؿعاد يف الجقاب وإن قالت صؾؼـل  البؾد إن

ؼفا ألكف أوقع ما استدطتف وزيادة وطؽسف بعؽسف واحدة بللػ فطؾؼفا ثالثا استح

جبفا لؿا فؾق قالت صؾؼـل ثالثا بللػ فطؾؼ أقؾ مـفا لؿ يستحؼ شقئا ألكف لؿ ي
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مـ الثالث فقستحؼ األلػ ولق لؿ  بذلت العقض يف مؼابؾتف إال يف واحدة بؼقت

تعؾؿ ذلؽ ألهنا كؿؾت وحصؾت ما يحصؾ بالثالث مـ البقـقكة والتحريؿ حتك 

 ح زوجا يقره.تـؽ

وال لألب خؾع ابـتف  ولقس لألب خؾع زوجة ابـف الصغقر والؿجـقن وال صالقفا

بشلء مـ مالفا( ألكف ال حظ لفا يف ذلؽ وهق بذل لؾؿال يف يقر مؼابؾة طقض 

مالل ففق كالتربع، وإن بذل العقض مـ مالف صح كاألجـبل. ويحرم خؾع الحقؾة 

ؼقق فؾق خالعتف طؾك شلء لؿ يسؼط وال يصح وال يسؼط الخؾع يقره مـ الح

مالفا مـ حؼقق زوجقة ويقرها بسؽقت طـفا، وكذا لق خالعتف ببعض ما طؾقف لؿ 

 يسؼط الباقل كسائر الحؼقق. 

اهنا فقجدت( الصػة حال بقـقكتفا ثؿ وإن طؾؼ صالقفا بصػة كدخقل الدار )ثؿ أب

ح صؾؼت وكذا الـؽا أي: طؼد طؾقفا بعد وجقد الصػة فقجدت الصػة بعد كؽحفا

لق حؾػ بالطالق ثؿ باكت طادت الزوجقة ووجد الؿحؾقف طؾقف فتطؾؼ لقجقد 

الصػة وال تـحؾ بػعؾفا حال البقـقكة ولق كاكت األداة ال تؼتضل التؽرار: ألهنا ال 

وطؼد، والعؼد يػتؼر إلك الؿؾؽ  تـحؾ إال طؾك وجف يحـث بف: ألن القؿقـ حؾ

الصػة حال البقـقكة فال تـحؾ القؿقـ بف فؽذا الحؾ، والحـث ال يحصؾ بػعؾ 

كعتؼ فؾق طؾؼ طتؼ قـف طؾك صػة ثؿ باطف فقجدت ثؿ مؾؽف ثؿ وجدت طتؼ لؿا 
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سبؼ وإال تقجد الصػة بعد الـؽاح والؿؾؽ فال صالق وال طتؼ بالصػة حال  

 البقـقكة وزوال الؿؾؽ: ألهنؿا إذا لقسا محال لؾقققع.

 كزبة انطالق
ؼال: صؾؼت الـاقة: إذا سرحت حقث شاءت، وشرطا: حؾ غة: التخؾقة، يطالق لال

 أو بعضف.كؾف ققد الـؽاح 

 ايطالم ي٘ مخط١ أحهاّ:

 يباح الطالق لؾحاجة كسقء خؾؼ الؿرأة والتضرر هبا مع طدم حصقل الغرضـ 1

ويؽره الطالق طـد طدم الحاجة، والشتؿالف طؾك إزالة الـؽاح الؿشتؿؾ طؾك ـ 2

باستدامة الـؽاح يف حال  الؿرأة ويستحب لتضرر ـ3 الؿصالح الؿـدوب إلقفا

الشؼاق وحال تحقج الؿرأة إلك الؿخالعة لقزول طـفا الضرر، وكذا لق تركت 

ـ 4صالة أو طػة أو كحقهؿا وهل كالرجؾ، فقسـ أن تختؾع إن ترك حؼا هلل تعالك 

 ويحرم لؾبدطة.ـ 5 لل إذا أبك الػقئةقويجب الطالق لإليالء طؾك الزوج الؿ

 ط َٔ ٜصح طالق٘ ثالث١:غسٚ

 .مؿقز يعؼؾ الطالق بلن يعؾؿ أن الـؽاح يزول بفـ 2 ـ طاقؾ2ويصح مـ زوج ـ 1



 

 

64 

 

 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

 َٔ شاٍ عكً٘ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ زال طؼؾف بػعؾف.2ـ زال طؼؾف بعذر 1

كؿجـقن ومغؿك طؾقف ومـ بف برسام أو كشاف وكائؿ،  ومـ زال طؼؾف معذوراـ 1

ـ 2 ا وكحقه لتداو أو يقره لؿ يؼع صالقفومـ شرب مسؽرا كرها أو أكؾ بـج

وطؽسف اآلثؿ فقؼع صالق السؽران صقطا ولق خؾط يف كالمف أو سؼط تؿققزه بقـ 

األطقان، ويماخذ بسائر أققالف، وكؾ فعؾ يعترب لف العؼؾ كنقرار وقذف وقتؾ 

 وسرقة.

 املهسٙ يف ايطالم ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ مؽره بحؼ.2ـ مؽره بغقر حؼ 1

طؾك الطالق ضؾؿا بغقر حؼ بنيالم بعؼقبة مـ ضرب أو خـؼ أو كحقهؿا  ومـ أكره

لؾزوج أو لقلده أو أخذ مال يضره أو هدده بلحد الؿذكقرات مـ اإليالم لف أو 

أو تغؾب كؾص وكحقه يظـ  ةلقلده أو أخذ مال يضره قادر طؾك ما هدده بف بسؾط

حقث لؿ يرفع طـف ذلؽ  الزوج إيؼاع ما هدده بف فطؾؼ تبعا لؼقلف لؿ يؼع الطالق

 .بخالف مقل أبل الػقئة فلجربه الحاكؿ طؾقف، حتك يطؾؼ

 ضابط:
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ومـ قصد إيؼاع الطالق دون دفع اإلكراه وقع صالقف، كؿـ أكره طؾك صؾؼة فطؾؼ  

 أكثر.

ويؼع الطالق بائـا ال الخؾع يف كؽاح مختؾػ فقف كبال ولل ولق لؿ يره مطؾؼ وال 

 .ن بدطقا يف حقضيستحؼ طقضا سئؾ طؾقف وال يؽق

 .ويؼع الطالق مـ الغضبان ما لؿ يغؿ طؾقف كغقره

فقصح تقكقؾ مؽؾػ ومؿقز يعؼؾف ويطؾؼ  الزوجالزوج يف الطالق ك ووكقؾ

القكقؾ واحدة فؼط و يطؾؼ يف يقر وقت بدطة متك شاء إال أن يعقـ لف وقتا وطددا 

 .تعؾقؼا إال بجعؾف لفالقكقؾ فال يتعداهؿا وال يؿؾؽ 

إذا قال لفا صؾؼل كػسؽ كقكقؾف يف صالق كػسفا فؾفا أن تطؾؼ كػسفا صؾؼة  وامرأتف

 متك شاءت ويبطؾ برجقع.

 فصم انطالق انسًُ ٔانطالق انجدػً
 ايطالم ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

 ـ ال سـل وال بدطل.3ـ صالق بدطل 2ـ صالق سـل 1
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 ايطين: ٖٛ َا أذٕ ايػازع فٝ٘: ايطالم

وتركفا ـ 4 لؿ يجامعفا يف الطفرـ 3يف صفر ـ 2واحدة زوجتف صؾؼة  أن يطؾؼـ 1 

 حتك تـؼضل طدهتا ففق ففذا الطالق مقافؼ لؾسـة 

لؽـ يستثـك مـ ذلؽ لق صؾؼفا يف صفر متعؼب لؾرجعة مـ صالق يف حقض 

 ، وطـف تجقز ولقس ببدطة. فبدطة

ال وتحرم الثالث إذا أي: يحرم إيؼاع الثالث ولق بؽؾؿات يف صفر لؿ يصبفا فقف 

فؿـ صؾؼ زوجة ثالثا بؽؾؿة واحدة وقع الثالث وحرمت طؾقف  بعد رجعة أو طؼد،

 .حتك تـؽح زوجا يقره، قبؾ الدخقل كان ذلؽ أو بعده

 ايطالم ايبدعٞ: ٖٛ ايرٟ ٢ْٗ عٓ٘ ايػازع:

فذا فـ أو صؾؼفا يف صفر جامع فقف، 2ـ أن يطؾؼ زوجتف الؿدخقل هبا يف حقض 1

 .وتسـ رجعتفا إذا صؾؼت زمـ البدطة ،كصا صالق بدطة محرم، و يؼع

 ايطالم ايرٟ ال ضين ٚال بدعٞ أزبع١:

يسة ألهنا ال تعتد باألقراء فال آوـ 3 لؿ تحض وصغقرةـ 2لؿستبقـ حؿؾفا ـ 1

 .يقر مدخقل هبا ألهنا ال طدة لفا فتتضرر بتلخقرهاـ 4تختؾػ طدهتا 
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عتا يف الحال إال أن فنذا قال إلحداهـ: أكت صالؼ لؾسـة صؾؼة ولؾبدطة صؾؼة، وق 

يريد يف يقر اآليسة إذا صارت مـ أهؾ ذلؽ، وإن قالف لؿـ لفا سـة وبدطة، 

 فقاحدة يف الحال، واألخرى يف ضد حالفا إذا.

 أيفاظ ايطالم تٓكطِ إىل قطُني:

 ـ ألػاظ كـاية.2ـ ألػاظ صريحة 1

 : ٚصسٜح ايطالم

لؼ ومطؾؼة اسؿ كطؾؼتؽ وصا وما تصرف مـفـ 2 ما وضع لف لػظ الطالقـ 1

ويقر مطؾؼة اسؿ فاطؾ فال يؼع ، كتطؾقؼتقـ ويقر مضارع، أمر كطؾؼل :مػعقل يقر

 .هبذه األلػاظ الثالثة صالق

 ضابط:

 .وإن لؿ يـقه جاد وهازل، فقؼع الطالق بالصريح

 َطائٌ:

فنن كقى بطالؼ صالؼا مـ وثاق أي: ققد أو كقى صالؼا يف كؽاح سابؼ مـف أو مـ ـ 1

فغؾط أي: سبؼ لساكف لؿ يؼبؾ مـف ذلؽ حؽؿا ألكف  اد أن يؼقل صاهريقره أو أرا

 .: ألكف أطؾؿ بـقتفتعالك خالف ما يؼتضقف الظاهر، ويديـ فقؿا بقـف وبقـ اهلل
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: أصؾؼت امرأتؽ، فؼال: كعؿ، وقع الطالق ولق أراد الؽذب أو الزوج ولق سئؾـ 2

ريح لؾػظ الصريح : ألن كعؿ صريح يف الجقاب، والجقاب الصالطالق لؿ يـق

أو سئؾ الزوج ألؽ امرأة؟ فؼال: ال، وأراد الؽذب أو لؿ يـق بف الطالق ـ 3 صريح

وإن أخرج زوجتف مـ ـ 4 تػتؼر إلك كقة الطالق ولؿ تقجد فال تطؾؼ: ألكف كـاية

ـ 5 ال: هذا صالقؽ صؾؼت، وكان صريحادارها أو لطؿفا أو أصعؿفا وكحقه، وق

قال طؼبف لضرهتا أكت شريؽتفا أو مثؾفا، فصريح  ومـ صؾؼ واحدة مـ زوجاتف ثؿ

وإن كتب صريح صالق امرأتف بؿا يبقـ وقع، وإن لؿ يـقه: ألهنا صريحة ـ 6 فقفؿا

وكذا لق قرأ ما كتبف، ـ 7 إال تجقيد خطل أو يؿ أهؾل، قبؾ فقف، فنن قال: لؿ أرد

 وقال: لؿ أقصد إال الؼراءة. 

 ضابط:

 رف معـاه لؿ يؼع.وإن أتك بصريح الطالق مـ ال يع

 فصم يف كُبٌبد انطالق
 ْٛعإ:ايطالم  ١ٜٚنٓا

 .خػقةكـاية وـ 2 ضاهرةـ كـاية 1
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 ٖٞ األيفاظ املٛضٛع١ يًب١ْٛٓٝ حنٛ:  :ايعاٖس٠ايهٓا١ٜ فـ 

وأكت ـ 6وبتؾة أي: مؼطقطة القصؾة ـ 5قبتة ـ4وبائـ ـ 3وبرية ـ 2أكت خؾقة ـ 1

وحؾؾت ـ 11وتزوجل مـ شئت ـ 9وحبؾؽ طؾك ياربؽ ـ 8وأكت الحرج ـ 7حرة 

ويطل ـ 14وأطتؼتؽ ـ 13أو ال سؾطان لل طؾقؽ ـ 12وال سبقؾ لل ـ 11لألزواج 

 وتؼـعل.ـ 15شعرك 

 َٛضٛع١ يًطًك١ ايٛاحد٠ حنٛ:  :ٚايهٓا١ٜ اخلف١ٝ

ـ 6واطتدي ولق يقر مدخقل هبا ـ 5وتجرطل ـ 4وذوقل ـ 3واذهبل ـ 2اخرجل ـ 1

وما أشبفف كال ـ 11والحؼل بلهؾؽ ـ 9امرأة ولست لل بـ 8واطتزلل ـ 7واستربئل 

واهلل ـ 14وإن اهلل قد صؾؼؽ ـ 13وأيـاك اهلل ـ 12وما بؼل شلء ـ 11حاجة لل فقؽ 

اح وما تصرف مـفؿا يقر ولػظ فراق وسرـ 16وجرى الؼؾؿ، ـ 15قد أراحؽ مـل 

 ما تؼدم.

 :ٚال ٜكع بهٓا١ٜ ٚيٛ ناْت ظاٖس٠ طالم إال

كف مقضقع لؿا يشاهبف ويجاكسف فقتعقـ لذلؽ إلرادتف لف ببقـة مؼاركة لؾػظ ألـ 1 

أو حال جقاب ـ 4أو حال يضب ـ 3إال حال خصقمة ـ 2فنن لؿ يـق لؿ يؼع 

سمالفا فقؼع الطالق يف هذه األحقال بالؽـاية ولق لؿ يـقه لؾؼريـة فؾق لؿ يرده يف 

الف الظاهر هذه األحقال أو أراد يقره يف هذه األحقال لؿ يؼبؾ مـف حؽؿا ألكف خ
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مـ داللة الحال، ويديـ فقؿا بقـف وبقـ اهلل تعالك ويؼع مع الـقة بـالؽـاية الظاهرة 

 ، وهذا مـ الؿػردات، وطـف يؼع ما كقاه.ثالث وإن كقى واحدة

 ويؼع بالخػقة ما كقاه مـ واحدة أو أكثر، فنن كقى الطالق فؼط فقاحدة.

 -قؽ وكحقه عدي أو بارك اهلل طؾوققل أكا صالؼ أو بائـ أو كؾل أو اشربل أو اق

 لغق، ولق كقاه صالقا.

 فصم نٕ لبل نصٔجزّ أَذ ػهً دساو أٔ كظٓس أيً
 :ٚإٕ قاٍ يصٚدت٘

أو كظفر أمل ففق ضفار ولق كقى بف الطالق ألكف صريح يف ـ 2أكت طؾل حرام ـ 1

 .أو الحؾ طؾل حرامـ 4وما أحؾ اهلل طؾل حرام ـ 3تحريؿفا 

 .أو كحقه وكقى أهنا محرمة بف فؾغقوإن قالف لؿحرمة بحقض 

وإن قال ما أحؾ اهلل طؾل حرام، أطـل بف الطالق صؾؼت ثالثا ألن األلػ والالم 

 .لالستغراق لعدم معفقد يحؿؾ طؾقف

 .وإن قال: أطـل بف صالقا، فقاحدة لعدم ما يدل طؾك االستغراق
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ار ويؿقـ بلن والخـزير وقع ما كقاه مـ صالق وضف وإن قال زوجتف كالؿقتة والدم 

يريد ترك وصئفا ال تحريؿفا وال صالقفا، فتؽقن يؿقـا فقفا الؽػارة بالحـث وإن لؿ 

 .يـق شقئا مـ هذه الثالثة فظفار ألن معـاه: أكت طؾل حرام كالؿقتة والدم

وإن قال: حؾػت بالطالق وكذب لؽقكف لؿ يؽـ حؾػ بف لزمف الطالق حؽؿا 

 .ف وبقـ اهلل سبحاكف وتعالكمماخذة لف بنقراره، ويديـ فقؿا بقـ

 :ٚإٕ قاٍ يصٚدت٘ أَسى بٝدى ًَهت

ويرتاخك فؾفا أن تطؾؼ كػسفا متك ـ 2 ثالثا ولق كقى واحدة ألكف كـاية ضاهرةـ 1

شاءت، ما لؿ يحد لفا حدا أو ما لؿ يطل أو يطؾؼ أو يػسخ ما جعؾف لفا، أو ترد 

 .هل: ألن ذلؽ يبطؾ القكالة

ؽ بقاحدة وبالؿجؾس الؿتصؾ ما لؿ يزدها فقفؿا ويختص ققلف لفا اختاري كػس

بلن يؼقل لفا: اختاري كػسؽ متك شئت، أو أي طدد شئت، فقؽقن طؾك ما قال: 

ألن الحؼ لف وقد وكؾفا فقف ووكقؾ كؾ إكسان يؼقم مؼامف. واحرتز بالؿتصؾ طؿا 

لق تشايال بؼاصع قبؾ اختقارها فقبطؾ بف، وصػة اختقارها: اخرتت كػسل أو أبقي 

أو األزواج، فنن قالت: اخرتت زوجل أو اخرتت فؼط لؿ يؼع شلء فنن ردت 

 .الزوجة أو وصئ ها أو صؾؼ ها أو فسخ خقارها قبؾف بطؾ خقارها كسائر القكاالت
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وإن تؾػظ بف أو حرك لساكف وقع. ومؿقز ومؿقزة يعؼالكف ، ومـ صؾؼ يف قؾبف لؿ يؼع

 كبالغقـ فقؿا تؼدم.

  قثبة يب خيزهف ثّ ػدد انطال
 :ٖٚٛ َعترب بايسداٍ

فـقؿؾؽ مـ كؾف حر أو بعضف حر ثالثا، ويؿؾؽ العبد اثـتقـ حرة كاكت زوجتاهؿا 

 .أو أمة ألن الطالق خالص حؼ الزوج فاطترب بف

قال يؾزمـل الطالق  فنذا قال حر أكت الطالق أو أكت صالؼ أو قال طؾل الطالق أو

ـق بذلؽ ثالثا فقاحدة طؿال ين لؿ وقع ثالثا بـقتفا ألن لػظف يحتؿؾ ذلؽ وإ

 .بالعرف

وكذا ققلف الطالق الزم لل أو طؾل، ففق صريح مـجزا ومعؾؼا ومحؾقفا بف، وإذا 

قالف مـ معف طدد وقع بؽؾ واحدة صؾؼة ما لؿ تؽـ كقة أو سبب يخصصف 

 .بنحداهـ

وإن قال: أكت صالؼ وكقى ثالثا، وقعت، بخالف أكت صالؼ واحدة، فال يؼع بف 

 .كقاهاثالثا وإن 
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 قٛاعد ايطالم: 

ويؼع بؾػظ أكت صالؼ كؾ الطالق أو أكثره أو طدد الحصك أو الريح أو كحق ـ 1

 ذلؽ ثالثا ولق كقى واحدة ألهنا ال يحتؿؾفا لػظف، كؼقلف يا مائة صالؼ. 

وإن قال: أكت صالؼ أيؾظ الطالق أو أصقلف أو أطرضف أو مؾء الدكقا أو طظؿ ـ 2

وإن صؾؼ مـ زوجتف طضقا كقد أو أصبع ـ 3 يـق أكثر، إن لؿ واحدة الجبؾ فطؾؼة

أو صؾؼ مـفا جزءا مشاطا كـصػ وسدس أو جزءا معقـا كـصػفا الػققاين أو جزءا 

قال لزوجتف: أكت صالؼ كصػ صؾؼة أو ـ وإن 4 مبفؿا بلن قال لفا: جزؤك صالؼ

قال لزوجتف: روحؽ أو سـؽ ـ وإن 5جزءا مـ صؾؼة صؾؼت ألن الطالق ال يتبعض

لؼ لؿ تطؾؼ، وطتؼ يف ذلؽ شعرك أو ضػرك أو سؿعؽ أو بصرك أو ريؼؽ صا أو

وإذا قال لـزوجة مدخقل هبا: أكت صالؼ، وكرره مرتقـ أو ثالثا وقع ـ 6 كطالق

الطالق بعدد التؽرار، فنن كرره مرتقـ وقع ثـتان، وإن كرره ثالثا وقع ثالثا: ألكف 

يصح بلن بشرط أن يؽقن التلكقد  أتك بصريح الطالق إال أن يـقي بتؽراره تلكقدا

يؽقن متصال أو يـقي إففاما فقؼع واحدة الكصراف ما زاد طؾقفا طـ القققع بـقة 

وإن كرره بـبؾ بلن ـ 7فنن اكػصؾ التلكقد وقع أيضا لػقات شرصف التلكقد الؿتصؾ،

بلن قال:  قال: أكت صالؼ بؾ صالؼ أو بـثؿ بلن قال: أكت صالؼ ثؿ صالؼ أو بالػاء

معفا  صالؼ فطالؼ أو قال صالؼ صؾؼة بعدها صؾؼة أو صؾؼة قبؾفا صؾؼة أو صؾؼةأكت 
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، صؾؼة وقع ثـتان يف مدخقل هبا: ألن لؾرجعقة حؽؿ الزوجات يف لحقق الطالق

وإن لؿ يدخؾ هبا باكت باألولك ولؿ يؾزمف ما بعدها ألن البائـ ال يؾحؼفا صالق، 

ة أو تحت صؾؼة أو فققفا أو بخالف: أكت صالؼ صؾؼة معفا صؾؼة أو فقق صؾؼ

والؿعؾؼ مـ الطالق كالؿـجز يف هذا ـ  تحتفا صؾؼة فثـتان، ولق يقر مدخقل هبا

الذي تؼدم ذكره، فنن قؿت فلكت صالؼ وصالؼ وصالؼ، فؼامت وقع الثالث ولق 

يقر مدخقل هبا وإن قؿت فلكت صالؼ فطالؼ أو ثؿ صالؼ وقامت وقع ثـتان يف 

 لك.باألو مدخقل هبا، وتبقـ يقرها

 فصم يف االسزثُبء يف انطالق
 :َٔ ايصٚج اضتجٓاءاالضتجٓاء ٜٚصح 

 .الـصػ فلقؾ مـ طدد الطالق، وطدد الؿطؾؼات

 :فال ٜصح اضتجٓاء

وال أكثر مـ الـصػ فنذا قال أكت صالؼ صؾؼتقـ إال واحدة وقعت ـ 2الؽؾ ـ 1 

 واحدة ألكف كالم متصؾ أبان بف أن الؿستثـك يقر مراد باألول. 

وإن قال أكت صالؼ ثالثا إال واحدة فطؾؼتان، وإن قال: إال صؾؼتقـ إال واحدة 

فؽذلؽ: ألكف استثـك ثـتقـ إال واحدة مـ ثالث فقؼع ثـتان. وإن قال: ثالثا إال 
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ثالثا أو إال ثـتقـ وقع الثالث وإن استثـك بؼؾبف مـ طدد الؿطؾؼات بلن قال: كسائل  

اء فال تطؾؼ: ألن ققلف كسائل صقالؼ طام يجقز االستثـ وكقى إال فالكة صح صقالؼ

التعبقر بف طـ بعض ما وضع لف: ألن استعؿال الؾػظ العام يف الؿخصقص سائغ 

يف الؽالم دون طدد الطؾؼات فنذا قال هل صالؼ ثالثا وكقى إال واحدة وقعت 

ة، الثالث: ألن العدد كص فقؿا يتـاولف، فال يرتػع بالـقة: ألن الؾػظ أققى مـ الـق

 .وكذا لق قال كسائل األربع صقالؼ واستثـك واحدة بؼؾبف فقطؾؼ األربع

ستثـاة وإن قال لزوجاتف أربعتؽـ إال فالكة صقالؼ صح االستثـاء فال تطؾؼ الؿ

 لخروجفا مـفـ باالستثـاء.

 غسٚط صخ١ االضتجٓاء:

 ـ الـقة.2ـ االتصال طرفا 1

ؼتضل رفع ما وقع باألول ال يصح استثـاء لؿ يتصؾ طادة ألن يقر الؿتصؾ يف

والطالق إذا وقع ال يؿؽـ رفعف بخالف الؿتصؾ فنن االتصال يجعؾ الؾػظ جؿؾة 

 .واحدة فال يؼع الطالق قبؾ تؿامفا
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 :ٜٚهفٞ اتصاي٘

أو حؽؿا كاكؼطاطف بتـػس أو سعال وكحقه فؾق اكػصؾ االستثـاء ـ 2لػظا ـ 1 

 .وأمؽـ الؽالم دوكف بطؾ االستثـاء

ستثـاء قبؾ كؿال ما استثـك مـف فنن قال أكت صالؼ ثالثا يقر كاو كقة االويشرتط 

لالستثـاء ثؿ طرض لف االستثـاء فؼال إال واحدة لؿ يـػعف االستثـاء ووقعت 

 .الثالث

: ألهنا صقارف الؾػظ طـ مؼتضاه فقجب ، وكحقهمتلخرصػة وكذا شرط 

 مؼاركتفا لػظا وكقة.

 ثبة دكى إٌمبع انطالق
 ووققطف يف الزمـ الؿستؼبؾيف الزمـ الؿاضل 

 

 :إذا قاٍ يصٚدت٘ أْت طايل أَظ أٚ قاٍ هلا أْت طايل قبٌ إٔ أْهخو

ولؿ يـق وققطف يف الحال لؿ يؼع الطالق: ألكف رفع االستباحة وال يؿؽـ رفعفا ـ 1

مؼر طؾك كػسف بؿا هق وإن أراد وققطف اآلن وقع يف الحال: ألكف ـ 2 يف الؿاضك

اد أهنا صالؼ بطالق سبؼ مـف أو بطالق سبؼ مـ زيد وإن أرـ 3 أيؾظ يف حؼف
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وأمؽـ بلن كان صدر مـف صالق قبؾ ذلؽ أو كان صالقفا صدر مـ زيد قبؾ ذلؽ  

ما لؿ تؽـ قريـة ـ 4 يحتؿؾف، فال يؼع طؾقف بذلؽ صالق قبؾ مـف ذلؽ: ألن لػظف

كغضب أو سمال صالق فنن مات مـ قال أكت صالؼ أمس أو قبؾ أن أكؽحؽ أو 

 .بالؿتبادر مـ الؾػظ و خرس قبؾ بقان مراده لؿ تطؾؼ طؿالجـ أ

وإن قال لزوجتف أكت صالؼ ثالثا قبؾ قدوم زيد بشفر لؿ تسؼط كػؼتفا بالتعؾقؼ 

ولؿ يجز وصمها مـ حقـ طؼد الصػة إلك مقتف: ألن كؾ شفر يليت يحتؿؾ أن 

 .يؽقن شفر وققع الطالق، جزم بف بعض األصحاب

تطؾؼ كؼقلف أكت صالؼ أمس  قف أي: مضل شفر أو معف لؿفـنن قدم زيد قبؾ مضـ 1

وإن قدم بعد شفر وجزء تطؾؼ فقف أي: يتسع لقققع الطالق فقف يؼع أي: تبقـا ـ 2

وققطف لقجقد الصػة، فنن كان وصئ فقف ففق محرم ولفا الؿفر فنن خالعفا بعد 

ت زوجة القؿقـ بققم مثال وقدم زيد بعد شفر ويقمقـ مثال صح الخؾع ألهنا كاك

حقـف وبطؾ الطالق الؿعؾؼ ألهنا وقت وققطف بائـ فال يؾحؼفا وطؽسفؿا أي: يؼع 

الطالق ويبطؾ الخؾع وترجع بعقضف إذا قدم زيد يف الؿثال الؿذكقر بعد شفر 

وساطة مـ التعؾقؼ إذا كان الطالق بائـا: ألن الخؾع لؿ يصادف طصؿة وإن قال 

قت زيد صؾؼت يف الحال ألن ما قبؾ لزوجتف: هل صالؼ قبؾ مقيت أو مقتؽ أو م

مقتف مـ حقـ طؼد الصػة، وإن قال قبقؾ مقيت مصغرا وقع يف الجزء الذي يؾقف 
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الؿقت: ألن التصغقر دل طؾك التؼريب وطؽسف إذا قال أكت صالؼ معف أي: مع 

مقيت أو بعده فال يؼع: ألن البقـقكة حصؾت بالؿقت فؾؿ يبؼ كؽاح يزيؾف الطالق، 

 مقيت صؾؼت أولف.وإن قال يقم 

 فصم نٕ ػهك طاللٓب مبسزذٍم
 

 :قاٍ أْت طايلإٕ ٚ

إن صرت أو صعدت السؿاء أو قؾبت الحجر ذهبا وكحقه مـ الؿستحقؾ لذاتف ـ 1

أو طادة كلن رددت أمس أو جؿعت بقـ الضديـ أو شاء الؿقت أو البفقؿة لؿ 

 .تطؾؼ ألكف طؾؼ الطالق بصػة لؿ تقجد

وتطؾؼ يف طؽسف فقرا ألكف طؾؼ الطالق طؾك طدم فعؾ الؿستحقؾ، وطدمف ـ 2

معؾقم وهق أي: طؽس ما تؼدم تعؾقؼ الطالق طؾك الـػل يف الؿستحقؾ مثؾ أكت 

صالؼ ألقتؾـ الؿقت أو ألصعدن السؿاء وكحقهؿا كـألشربـ ماء الؽقز وال ماء بف 

تؼ وضفار ويؿقـ باهلل أو ألصؾعـ الشؿس أو ألصقرن، فقؼع الطالق يف الحال، وط

 .كطالق يف ذلؽ
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وأكت صالؼ الققم إذا جاء يد كالم لغق ال يؼع بف شلء لعدم تحؼؼ شرصف: ألن ـ 3 

 .الغد ال يليت يف الققم بؾ يليت بعد ذهابف

وإن قال أكت صالؼ ثالثا طؾك سائر الؿذاهب وقعت الثالث، وإن لؿ يؼؾ ثالثا ـ 4

 .فقاحدة

ؼ يف هذا الشفر أو هذا الققم صؾؼت يف الحال ألكف وإذا قال لزوجتف أكت صالـ 5

 جعؾ الشفر أو الققم ضرفا لف، فنذا وجد ما يتسع لف وقع لقجقد ضرفف 

وإن قال أكت صالؼ يف يد أو يقم السبت أو يف رمضان صؾؼت يف أولف وهق ـ 6

  نصؾقع الػجر مـ الغد أو يقم السبت ويروب الشؿس مـ آخر شعبا

الطالق إكؿا يؼع آخر الؽؾ أي: آخر هذه األوقات التل  وإن قال: أردت أنـ 7

فنرادتف لذلؽ  ذكرت ديـ، وقبؾ مـف حؽؿا: ألن آخر هذه األوقات ووسطفا مـفا

لػظف، بخالف: أكت صالؼ يدا أو يقم كذا، فال يديـ وال يؼبؾ مـف  ال تخالػ ضاهر

 .أكف أراد آخرهؿا

ؼضائف، فقؽقن تقققتا إليؼاطف، وإن قال أكت صالؼ إلك شفر مثال صؾؼت طـد اكـ 8

لف إال أن ويرجح ذلؽ أكف جعؾ الطالق ياية وال ياية آلخره، وإكؿا الغاية ألو

 .وققطف يف الحال فقؼع يف الحال يـقي
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وتعترب باألهؾة،  وإن قال: أكت صالؼ إلك سـة تطؾؼ بـاكؼضاء اثـل طشر شفراـ 9

الم كؼقلف أكت صالؼ إذا السـة بال ويؽؿؾ ما حؾػ يف أثـائف بالعدد فنن طرف

مضت السـة صؾؼت باكسالخ ذي الحجة ألن أل لؾعفد الحضقري، وكذا إذا 

 .مضك شفر فلكت صالؼ بؿضل ثالثقـ يقما، وإذا مضك الشفر فباكسالخف

 وأكت صالؼ يف أول الشفر تطؾؼ بدخقلف، ويف آخره تطؾؼ آخر جزء مـف.ـ 11

 ثبة رؼهٍك انطالق ثبنشسٔط
 

 .أو إحدى أخقاهتا "إن  "شلء حاصؾ أو يقر حاصؾ بـ أي: ترتقبف طؾك 

فالكة  وال يصح التعؾقؼ إال مـ زوج يعؾؼ الطالق، فؾق قال: إن تزوجت امرأة و

 .ففل صالؼ، لؿ يؼع بتزوجفا

فنذا طؾؼ الزوج الطالق بشرط متؼدم أو متلخر، كنن دخؾت الدار فلكت صالؼ، ـ 1

ؿ لشرط ولق قال طجؾت ما طؾؼتف أو أكت صالؼ إن قؿت لؿ تطؾؼ قبؾ وجقد ال

يتعجؾ: ألن الطالق تعؾؼ بالشرط، فؾؿ يؽـ لف تغققره، فنن أراد تعجقؾ صالق 

سقى الطالق الؿعؾؼ وقع، فنذا وجد الشرط الذي طؾؼ بف الطالق وهل زوجتف 

 .وقع أيضا
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وإن قال مـ طؾؼ الطالق بشرط سبؼ لساين بالشرط ولؿ أرده وقع الطالق يف ـ 2 

 .أقر طؾك كػسف بؿا هق أيؾظ مـ يقر هتؿة الحال ألكف

وإن قال لزوجتف أكت صالؼ، وقال: أردت إن قؿت لؿ يؼبؾ مـف حؽؿا لعدم ما ـ 3

 مريضة، رفعا وكصبا، يؼع بؿرضفا.يدل طؾقف، وأكت صالؼ 

 ٚأدٚات ايػسط املطتع١ًُ غايبا: 

وأي  ـ4ومتك ـ 3وإذا ـ 2إن بؽسر الفؿزة وسؽقن الـقن، وهل أم األدوات ـ 1

وكؾؿا وكؾؿا ـ 6 ومـ بػتح الؿقؿ وسؽقن الـقنـ 5بػتح الفؿزة وتشديد القاء 

 .وقت لؾتؽرار ألهنا تعؿ األوقات ففل بؿعـك كؾ

 .وأما متك ففل اسؿ زمان بؿعـك أي وقت، وبؿعـك إذا، فال تؼتضل التؽرار

ـتف وحقثؿا بدون لؿ أو كقة فقرا أو قريـ 8ومفؿا ـ 7كؾ أدوات الشرط الؿذكقرة و

أي: قريـة الػقر )لؾرتاخل، و هل مع لؿ لؾػقر إال مع كقة الرتاخل أو قريـتف إال إن 

 مع لؿ مع طدم كقة فقر أو قريـة. فنهنا لؾرتاخل حتك

قؿت فلكت صالؼ أو متك قؿت فلكت  فنذا قال لزوجتف إن قؿت فلكت صالؼ أو إذا

أو كؾؿا قؿت صالؼ أو أي وقت قؿت فلكت صالؼ أو مـ قامت مـؽـ ففل صالؼ 

 فلكت صالؼ، فؿتك وجد الؼقام صؾؼت طؼبف وإن بعد الؼقام طـ زمان الحؾػ. 



 

 

82 

 

 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

فقتؽرر  "كؾؿا  "وإن تؽرر الشرط الؿعؾؼ طؾقف )لؿ يتؽرر الحـث لؿا تؼدم إال يف 

معفا الحـث طـد تؽرر الشرط لؿا سبؼ وإن قال: إن لؿ أصؾؼؽ فلكت صالؼ ولؿ 

يطؾؼفا صؾؼت يف آخر حقاة أولفؿا مقتا ألكف طؾؼ يـق وقتا ولؿ تؼؿ قريـة بػقر ولؿ 

الطالق طؾك ترك الطالق، فنذا مات الزوج فؼد وجد الرتك مـف، وإن ماتت هل 

 فات صالقفا بؿقهتا. 

وإن قال متك لؿ أصؾؼؽ فلكت صالؼ أو إذا لؿ أصؾؼؽ فلكت صالؼ أو أي وقت لؿ 

 .ؾؼتأصؾؼؽ فلكت صالؼ، ومضك زمـ يؿؽـ إيؼاطف فقف ولؿ يػعؾ ص

وإن قال كؾؿا لؿ أصؾؼؽ فلكت صالؼ ومضك ما يؿؽـ إيؼاع ثالث صؾؼات مرتبة 

كؾؿا  "أي: واحدة بعد واحدة يف الزمـ الذي مضك صؾؼت الؿدخقل هبا ثالثا ألن 

فال تؾحؼفا الثاكقة لؾتؽرار وتبقـ يقرها أي: يقر الؿدخقل هبا بـالطؾؼة األولك  "

 وال الثالثة.

لؿ تطؾؼ حتك تؼقم ثؿ تؼعد أو قال إن قؿت ثؿ قعدت وإن قال إن قؿت فؼعدت 

لؿ تطؾؼ حتك تؼقم ثؿ تؼعد أو قال إن قعدت إذا قؿت لؿ تطؾؼ حتك تؼقم ثؿ 

تؼقم ثؿ تؼعد( ألن لػظ  تؼعد أو قال إن قعدت إن قؿت فلكت صالؼ لؿ تطؾؼ حتك

ذلؽ يؼتضل تعؾقؼ الطالق طؾك الؼقام مسبققا بالؼعقد ويسؿك كحق إن قعدت إن 

قؿت اطرتاض الشرط طؾك الشرط فقؼتضل تؼديؿ الؿتلخر وتلخقر الؿتؼدم: ألكف 
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جعؾ الثاين يف الؾػظ شرصا لؾذي قبؾف والشرط يتؼدم الؿشروط فؾق قال إن  

أططقتؽ إن وطدتؽ إن سللتقـل لؿ تطؾؼ حتك تسللف ثؿ يعدها ثؿ يعطقفا وإن 

أي: الؼقام ططػ بالقاو كؼقلف أكت صالؼ إن قؿت وقعت تطؾؼ بقجقدهؿا 

والؼعقد )ولق يقر مرتبقـ أي: سقاء تؼدم الؼقام طؾك الؼعقد أو تلخر: ألن القاو ال 

قؿت أو قعدت فلكت صالؼ صؾؼت  ترتقبا وإن ططػ بلو بلن قال: إن تؼتضل

ألحد الشقئقـ، وإن طؾؼ  "أو  "بقجقد أحدهؿا أي: بالؼقام أو الؼعقد: ألن 

ن رأيت رجال فلكت صالؼ وإن رأيت الطالق طؾك صػات فاجتؿعـ يف طقـ، كن

أسقد فلكت صالؼ وإن رأيت فؼقفا فلكت صالؼ، فرأت رجال أسقد فؼقفا، صؾؼت 

 ثالثا.

 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبحلٍض
إذا قال لزوجتف إن حضت فلكت صالؼ، صؾؼت بلول حقض متقؼـ لقجقد ـ 1

ص طـ الققم الصػة، فنن لؿ يتقؼـ أكف حقض، كؿا لق لؿ يتؿ لفا تسع سـقـ أو كؼ

 .والؾقؾة لؿ تطؾؼ

تطؾؼ بلول الطفر مـ حقضة كامؾة ألكف ، وإن قال إذا حضت حقضة فلكت صالؼـ 2

طؾؼ الطالق بالؿرة القاحدة مـ الحقض فنذا وجدت حقضة كامؾة فؼد وجد 
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الشرط وال يعتد بحقضة طؾؼ فقفا فنن كاكت حائضا حقـ التعؾقؼ لؿ تطؾؼ حتك 

 .ويـؼطع دمفا تطفر ثؿ تحقض حقضة مستؼبؾة

تطؾؼ ضاهرا يف كصػ طادهتا ألن ، إذا قال إذا حضت كصػ حقضة فلكت صالؼـ 3

وققع الطالق لؽـ إذا مضت حقضة مستؼرة تبقـا  األحؽام تتعؾؼ بالعادة فتعؾؼ هبا

وققطف يف كصػفا: ألن الـصػ ال يعرف إال بقجقد الجؿقع: ألن أيام الحقض قد 

مدة الحقض فقؼع الطالق يف كصػفا ومتك تطقل وقد تؼصر فنذا صفرت تبقـا 

ادطت حقضا فؼقلفا، كنن أضؿرت بغضل فلكت صالؼ وادطتف بخالف كحق ققام 

وإن قال إن صفرت فلكت صالؼ فنن كاكت حائضا صؾؼت باكؼطاع الدم وإال فنذا 

 صفرت مـ حقضة مستؼبؾة.

  فصم يف رؼهٍك انطالق ثبحلًم
امال فلكت صالؼ فقلدت ألقؾ مـ ستة بالحؿؾ كؼقلف إن كـت ح الطالق إذا طؾؼ

أشفر مـ زمـ الحؾػ سقاء كان يطل أم ال أو لدون أربع سـقـ ولؿ يطل بعد حؾػ 

صؾؼت مـذ حؾػ ألكا تبقـا أهنا كاكت حامال وإال لؿ تطؾؼ ويحرم وصمها قبؾ 

استربائفا بحقضة وإن قال لزوجتف إن لؿ تؽقين حامال فلكت صالؼ حرم وصمها 

بحقضة مقجقدة أو مستؼبؾة أو ماضقة لؿ يطل بعدها وإكؿا يحرم قبؾ استربائفا 
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وصمها يف الطالق البائـ دون الرجعل وهل أي مسللة: إن لؿ تؽقين حامال فلكت  

 صالؼ

طؽس الؿسللة األولك وهل إن كـت حامال فلكت صالؼ )يف األحؽام( فنن ولدت 

كذا إن ولدت ألكثر مـ ألكثر مـ أربع سـقـ صؾؼت: ألكا تبقـا أهنا لؿ تؽـ حامال و

ستة أشفر وكان يطل: ألن األصؾ طدم الحؿؾ وإن قال إن حؿؾت فلكت صالؼ لؿ 

يؼع إال بحؿؾ متجدد وال يطمها إن كان وصئ يف صفر حؾػ فقف قبؾ حقض وال 

أكثر مـ مرة كؾ صفر وإن طؾؼ صؾؼة إن كاكت حامال بذكر وصؾؼتقـ إن كاكت 

الذكر واحدة وباألكثك اثـتقـ وإن كان مؽان حامال بلكثك فقلدهتؿا صؾؼت ثالثا ب

ققلف إن كـت حامال بذكر فلكت صالؼ صؾؼة وإن كـت حامال بلكثك فلكت صالؼ 

حؿؾؽ أو ما يف بطـؽ ذكرا فلكت صالؼ، وإن كان أكثك فلكت صالؼ  اثـتقـ إن كان

اثـتقـ، وولدهتؿا لؿ تطؾؼ هبؿا ألن الصقغة الؿذكقرة تؼتضل حصر الحؿؾ يف 

ية أو األكقثقة فنذا وجدا لؿ تتؿحض ذكقريتف وال أكقثقتف فال يؽقن الؿعؾؼ الذكقر

 طؾقف مقجقدا.
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 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبنٕالدح
يؼع ما طؾؼ طؾك والدة بنلؼاء ما تبقـ فقف بعض خؾؼ اإلكسان ال بنلؼاء طؾؼة 

 .وكحقها

ن ولدت إذا طؾؼ صؾؼة طؾك القالدة بذكر وصؾؼتقـ طؾك القالدة بلكثك بلن قال إ

ذكرا فلكت صالؼ صؾؼة وإن ولدت أكثك فلكت صالؼ صؾؼتقـ فقلدت ذكرا ثؿ ولدت 

أكثك حقا كان الؿقلقد أو مقتا صؾؼت باألول ما طؾؼ بف فقؼع يف الؿثال صؾؼة ويف 

طؽسف ثـتان وباكت بالثاين ولؿ تطؾؼ بف ألن العدة اكؼضت بقضعف فصادففا 

ع اكؼضاء طدتؽ وإن ولدهتؿا معا صؾؼت الطالق بائـا فؾؿ يؼع كؼقلف أكت صالؼ م

 .ثالثا

وإن أشؽؾ كقػقة وضعفؿا بلن لؿ يعؾؿ وضعفؿا معا أو مـػرديـ فقاحدة أي: وقع 

 صؾؼة واحدة: ألهنا الؿتقؼـة وما زاد طؾقفا مشؽقك فقف.

 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبنطالق
 :ع٢ً ايطالم بإٔ قاٍ ايطالم إذا عًلـ 1

 .ثؿ طؾؼف طؾك الؼقام بلن قال إن قؿت فلكت صالؼـ ب إن صؾؼتؽ فلكت صالؼ أ ـ 
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بلن قال إن قؿت فلكت صالؼ أ ـ أو طؾؼف طؾك الؼقام ثؿ طؾؼف طؾك وققع الطالق ـ 2 

ثؿ قال إن وقع طؾقؽ صالقل فلكت صالؼ فؼامت صؾؼت صؾؼتقـ يف الؿسللتقـ ب ـ 

ن صالقفا أل واحدة بؼقامفا وأخرى بتطؾقؼفا الحاصؾ بالؼقام يف الؿسللة األولك

بقجقد الصػة تطؾقؼ لفا ويف الثاكقة صؾؼة بالؼقام وصؾؼة بقققع الطالق طؾقفا 

الطالق طؾك ققامفا بلن  وإن طؾؼ بالؼقام وإن كاكت يقر مدخقل هبا فقاحدة فؼط

قال إن قؿت فلكت صالؼ ثؿ طؾؼ الطالق طؾك صالقف لفا فؼامت فقاحدة بؼقامفا 

 .طؾؼفاولؿ تطؾؼ بتعؾقؼ الطالق: ألكف لؿ ي

وإن قال لزوجتف كؾؿا صؾؼتؽ فلكت صالؼ أو قال كؾؿا وقع طؾقؽ صالقل فلكت 

صؾؼت يف األولك وهل ققلف  صالؼ، فقجدا الطالق يف األولك أو وققطف يف الثاكقة

كؾؿا صؾؼتؽ فلكت صالؼ صؾؼتقـ صؾؼة بالؿـجز وصؾؼة بالؿعؾؼ طؾقف وصؾؼت يف 

كت صالؼ ثالث وقعت األولك والثاكقة الثاكقة وهل ققلف كؾؿا وقع طؾقؽ صالقل فل

رجعقتقـ: ألن الثاكقة صؾؼة واقعة طؾقفا فتؼع هبا الثالثة، وإن قال إن وقع طؾقؽ 

صالقل فلكت صالؼ قبؾف ثالثا، ثؿ قال: أكت صالؼ فثالث صؾؼة بالؿـجز وتتؿتفا مـ 

 الؿعؾؼ، ويؾغق ققلف قبؾف وتسؿك السريجقة.
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 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبحلهف
قال لزوجتف إذا حؾػت بطالقؽ فلكت صالؼ ثؿ قال لفا أكت صالؼ إن قؿت أو إذا 

إن لؿ تؼقمل أو إن هذا الؼقل لحؼ أو كاذب وكحقه مؿا فقف حث أو مـع أو 

تصديؼ خرب أو تؽذيبف صؾؼت يف الحال لؿا يف ذلؽ مـ الؿعـك الؿؼصقد بالحؾػ 

لشؿس وكحقه كؼدوم الطالق )بطؾقع ا مـ الحث أو الؽػ أو التلكقد ال إن طؾؼ

زيد أو بؿشقئتفا ألن التعؾقؼ الؿذكقر شرط ال حؾػ لعدم اشتؿالف طؾك الؿعـك 

ومـ قال لزوجتف إن حؾػت بطالقؽ فلكت صالؼ أو قال لفا إن  الؿؼصقد بالحؾػ

كؾؿتؽ فلكت صالؼ وأطاده مرة أخرى صؾؼت صؾؼة واحدة ألن إطادتف حؾػ 

وإن أطاده ثالثا فثالث صؾؼات: ألن كؾ  وكالم وإن أطاده مرتقـ فطؾؼتان ثـتان،

مرة يقجد فقفا شرط الطالق ويـعؼد شرط صؾؼة أخرى ما لؿ يؼصد إففامفا يف إن 

حؾػت بطالقؽ، ويقر الؿدخقل هبا، تبقـ باألولك وال تـعؼد يؿقـف الثاكقة والثالثة 

 يف مسللة الؽالم.
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 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبنكالو 
 كت صالؼ فتحؼؼل أو قال زجرا لفا تـحل أو اسؽتلإذا قال لزوجتف إن كؾؿتؽ فل

صؾؼت اتصؾ ذلؽ بقؿقـف أو ال وكذا لق سؿعفا تذكره بسقء، فؼال: الؽاذب طؾقف 

 حـث: ألكف كؾؿفا ما لؿ يـق كالما يقر هذا، فعؾك ما يـقي.  لعـة اهلل وكحقه

ي ومـ قال لزوجتف إن بدأتؽ بؽالم فلكت صالؼ فؼالت لف إن بدأتؽ بؽالم فعبد

حر اكحؾت يؿقـف ألهنا كؾؿتف أوال فؾؿ يؽـ كالمف لفا بعد ذلؽ ابتداء ما لؿ يـق 

طدم البداءة يف مجؾس آخر فنن كقى ذلؽ فعؾك ما كقى، ثؿ إن بدأتف بؽالم طتؼ 

طبدها، وإن بدأها بف اكحؾت يؿقـفا، وإن قال إن كؾؿت زيدا فلكت صالؼ فؽؾؿتف 

شغؾ وكحقه أو كان مجـقكا أو سؽراكا  ولق لؿ يسؿع زيد كالمفا لغػؾة أو، حـث

أو أصؿ يسؿع لقال الؿاكع، وكذا لق كاتبتف أو راسؾتف إن لؿ يـق مشاففتفا وكذا لق 

كؾؿت يقره وزيد يسؿع تؼصده بالؽالم، ال إن كؾؿتف مقتا أو يائبا أو مغؿك طؾقف 

 أو كائؿا أو وهل مجـقكة أو أشارت إلقف.

 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبإلذٌ
إن خرجت حتك  ال لزوجتف إن خرجت بغقر إذين أو إن خرجت إال بنذين أوإذا ق

آذن لؽ أو قال لفا إن خرجت إلك يقر الحؿام بغقر إذين فلكت صالؼ فخرجت مرة 
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بنذكف ثؿ خرجت بغقر إذكف صؾؼت لقجقد الصػة أو أذن لفا يف الخروج ولؿ تعؾؿ 

أو خرجت مـ قال  باإلذن وخرجت صؾؼت: ألن اإلذن هق اإلطالم ولؿ يعؾؿفا

لفا إن خرجت إلك يقر الحؿام بغقر إذين فلكت صالؼ تريد الحؿام ويقره أو طدلت 

مـف إلك يقره صؾؼت يف الؽؾ ألهنا إذا خرجت لؾحؿام ويقره فؼد صدق طؾقفا أهنا 

ال إن أذن لفا يف الخروج كؾؿا شاءت فال يحـث ، خرجت إلك يقر الحؿام

قال لفا إن خرجت إال بنذن زيد فؿات زيد  بخروجفا بعد ذلؽ لقجقد اإلذن أو

 ثؿ خرجت فال حـث طؾقف.

 فصم يف رؼهٍك انطالق ثبدلشٍئخ
 

إذا طؾؼ الطالق بؿشقئتفا بـنن أو يقرها مـ األدوات كنذا ومتك ومفؿا لؿ تطؾؼ 

حتك تشاء فنذا شاءت صؾؼت ولق تراخك وجقد الؿشقئة مـفا كسائر التعالقؼ، فنذا 

 نن شئت الققم فلكت صالؼ، تؼقدت بف فنن قالت لؿـققد الؿشقئة بققت، ك

وكذا إن قالت قد  قال لفا: إن شئت فلكت صالؼ قد شئت إن شئت فشاء لؿ تطؾؼ

شئت إن صؾعت الشؿس وكحقه: ألن الؿشقئة أمر خػل ال يصح تعؾقؼف طؾك شرط 

وإن قال لزوجتف إن شئت وشاء أبقك فلكت صالؼ أو قال إن شئت وشاء زيد فلكت 



  

 

91 

 

 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

لؿ يؼع الطالق حتك يشاءا معا أي: جؿقعا، فنذا شاءا وقع، لق شاء أحدهؿا  صالؼ 

طؾك الػقر، واآلخر طؾك الرتاخل: ألن الؿشقئة قد وجدت مـفؿا وإن شاء 

أحدهؿا وحده فال حـث لعدم وجقد الصػة وهل مشقئتفؿا و إن قال لزوجتف أكت 

يشاء اهلل، أو ما لؿ يشل اهلل  أو إال أن صالؼ إن شاء اهلل أو قال طبدي حر إن شاء اهلل

لق  وكحقه وقعا: الطالق والعتؼ: ألكف تعؾقؼ طؾك ما ال سبقؾ إلك طؾؿف، فقبطؾ كؿا

 طؾؼف طؾك شلء مـ الؿستحقالت.

و مـ قال لزوجتف إن دخؾت الدار فلكت صالؼ إن شاء اهلل صؾؼت إن دخؾت الدار 

تطؾؼ دخؾت أو لؿ تدخؾ:  لؿا تؼدم إن لؿ يـق رد الؿشقئة إلك الػعؾ فنن كقاه لؿ

وإن قال لزوجتف أكت  ألن الطالق إذا يؿقـ إذ هق تعؾقؼ طؾك ما يؿؽـ فعؾف وتركف

صالؼ لرضا زيد أو أكت صالؼ لؿشقئتف صؾؼت يف الحال ألن معـاه أكت صالؼ لؽقن 

زيد رضل بطالقؽ أو لؽقكف شاء صالقؽ بخالف أكت صالؼ لؼدوم زيد وكحقه 

ا زيد أو لؿشقئتف الشرط أي: تعؾقؼ الطالق طؾك فنن قال أردت بؼقلل لرض

الؿشقئة أو الرضا قبؾ حؽؿا ألن لػظف يحتؿؾف: ألن ذلؽ يستعؿؾ لؾشرط وحقـئذ 

لؿ تطؾؼ حتك يرضك زيد أو يشاء ولق مؿقزا يعؼؾفا أو سؽران أو بنشارة مػفقمة 

 مـ أخرس ال إن مات أو ياب أو جـ قبؾفا و مـ قال لزوجتف أكت صالؼ إن رأيت

معايـتفا إياه )لؿ تطؾؼ حتك تراه ويؼبؾ مـف  الفالل، فنن كقى حؼقؼة رؤيتفا أي:
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ذلؽ حؽؿا: ألن لػظف يحتؿؾف وإال يـق حؼقؼة رؤيتفا صؾؼت بعد الغروب برؤية 

يقرها وكذا بتؿام العدة إن لؿ يـق العقان: ألن رؤية الفالل يف طرف الشرع العؾؿ 

 .بف يف أول الشفر

 لخفصم يف يسبئم يزفس
وإن حؾػ ال يدخؾ دارا أو ال يخرج مـفا فلدخؾ الدار بعض جسده أو أخرج 

مـفا بعض جسده لؿ يحـث لعدم وجقد الصػة، إذ البعض ال يؽقن كال كؿا أن 

الؽؾ ال يؽقن بعضا أو دخؾ مـ حؾػ ال يدخؾ الدار صاق الباب لؿ يحـث: ألكف 

ثقبا فقف مـ يزلفا لؿ  لؿ يدخؾفا بجؿؾتف أو حؾػ ال يؾبس ثقبا مـ يزلفا فؾبس

يحـث: ألكف لؿ يؾبس ثقبا كؾف مـ يزلفا أو حؾػ )ال أشرب ماء هذا اإلكاء فشرب 

بعضف لؿ يحـث ألكف لؿ يشرب ماءه وإكؿا شرب بعضف بخالف ما لق حؾػ ال 

يشرب ماء هذا الـفر فشرب بعضف فنكف يحـث: ألن شرب جؿقعف مؿتـع فال 

يلكؾ الخبز أو ال يشرب الؿاء فقحـث ببعضف يـصرف إلقف يؿقـف وكذا لق حؾػ ال 

وإن فعؾ الؿحؾقف طؾقف مؽرها أو مجـقكا أو مغؿك طؾقف أو كائؿا لؿ يحـث مطؾؼا 

وكاسقا أو جاهال حـث يف صالق وطتاق فؼط ألهنؿا حؼ آدمل فاستقى فقفؿا 

 العؿد والـسقان والخطل كاإلتالف بخالف القؿقـ باهلل سبحاكف وتعالك، وكذا لق
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ا يظـ صدق كػسف فبان خالف ضـف يحـث يف صالق وطتاق دون يؿقـ باهلل طؼده 

تعالك وإن فعؾ بعض ما حؾػ ال يػعؾف لؿ يحـث إال أن يـقيف أو تدل طؾقف قريـة 

كؿا تؼدم فقؿـ حؾػ ال يشرب ماء هذا الـفر وإن حؾػ بطالق أو يقره لقػعؾـف 

هذا الريقػ لؿ يربأ حتك أي: شقئا طقـف لؿ يرب إال بػعؾف كؾف فؿـ حؾػ لقلكؾـ 

يلكؾف كؾف: ألن القؿقـ تـاولت فعؾ الجؿقع فؾؿ يربأ إال بػعؾف وإن تركف مؽرها أو 

كاسقا لؿ يحـث ومـ يؿتـع بقؿقـف كزوجة وقرابة إذا قصد مـعف كـػسف ومـ حؾػ 

 حـث.زيد  ال يلكؾ صعاما صبخف زيد فلكؾ صعاما صبخف زيد ويقر

 أٔ غريِ نزأٌٔم يف احلهف ثبنطالقثبة ا
أن يريد بؾػظف معـك يخالػ ضاهر لػظف كـقتف بـسائف صقالؼ بـاتف : هق التلويؾو

 .وكحقهـ

أن يؽقن ضالؿا بحؾػف فال  :فال يحـث إال التلويؾ فنذا حؾػ وتلول يف يؿقـف كػعف

 .يـػعف التلويؾ

وإن حؾػف ضالؿ ما لزيد طـدك شلء ولزيد طـد الحالػ وديعة بؿؽان فـحؾػ 

ؽاهنا أو كقى يقرها أو كقى بؿا الذي لؿ يحـث أو حؾػ مـ لقس وكقى يقر م
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ضالؿا بحؾػف ما زيد هاهـا وكقى مؽاكا يقر مؽاكف بلن أشار إلك يقر مؽاكف لؿ 

 .يحـث

أو حؾػ طؾك امرأتف ال سرقت مـل شقئا فخاكتف يف وديعة ولؿ يـق الخقاكة بحؾػف 

الخقاكة لقست سرقة فنن طؾك السرقة لؿ يحـث يف الؽؾ لؾتلويؾ الؿذكقر وألن 

 كقى بالسرقة الخقاكة أو كان سبب القؿقـ الذي هقجفا الخقاكة حـث.

 ثبة انشك يف انطالق
 .الرتدد يف وجقد لػظف أو طدده أو شرصفالشؽ: 

شرط الطالق الذي طؾؼ طؾقف وجقديا كان أو طدمقا  شؽ يف مـ شؽ يف صالق أو

يزيؾف، قال الؿقفؼ: والقرع التزام لؿ يؾزمف الطالق: ألكف شؽ صرأ طؾك يؼقـ فال 

 .الطالق

تقؼـ الطالق وشؽ يف طدده فطؾؼة طؿال بالقؼقـ وصرحا لؾشؽ وتباح  وإن

 .الؿشؽقك يف صالقفا ثالثا لؾشاك: ألن األصؾ طدم التحريؿ

ال يلكؾ ثؿرة معقـة أو كحقها اشتبفت بغقرها مـ أكؾ بالطالق ويؿـع مـ حؾػ 

فنذا قال المرأتقف إحداكؿا ، ؿـعف بذلؽ مـ القطءثؿرة مؿا اشتبفت بف وإن لؿ ت

صالؼ وكقى معقـة صؾؼت الؿـقية ألكف طقـفا بـقتف فلشبف ما لق طقـفا بؾػظف وإال يـق 
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الؿطؾؼة مـفؿا طقـا فشرطت  معقـة صؾؼت مـ قرطت ألكف ال سبقؾ إلك معرفة 

 الؼرطة: ألهنا صريؼ شرطل إلخراج الؿجفقل كؿـ صؾؼ إحدى زوجتقف بائـا

وكسقفا فقؼرع بقـفؿا وتجب كػؼتفؿا إلك الؼرطة وإن مات أقرع ورثتف وإن تبقـ 

إلك الزوج: ألهنا  لؾزوج بلن ذكر أن الؿطؾؼة الؿعقـة الؿـسقة يقر التل قرطت ردت

زوجتف لؿ يؼع طؾقفا مـف صالق بصريح وال كـاية ما لؿ تتزوج فال ترد إلقف: ألكف ال 

ألن قرطتف حؽؿ فال  ما لؿ تؽـ الؼرطة بحاكؿ يؼبؾ ققلف يف إبطال حؼ يقره أو

 يرفعف الزوج.

وإن قال لزوجتف إن كان هذا الطائر يرابا فػالكة أي: هـد مثال صالؼ وإن كان 

حؿاما فػالكة أي: حػصة مثال صالؼ وجفؾ الطائر لؿ تطؾؼا الحتؿال كقن الطائر 

فػالكة ولؿ يعؾؿ لقس بغراب وال حؿام وإن قال إن كان يرابا فػالكة صالؼ وإال 

وقع بنحداهؿا وتعقـ بؼرطة وإن قال لزوجتف وأجـبقة اسؿفا هـد إحداكؿا صالؼ 

ها وكذا صؾؼت امرأتف أو قال لفؿا هـد صالؼ صؾؼت امرأتف ألكف ال يؿؾؽ صالق يقر

بـتؽ صالؼ صؾؼت زوجتف وإن قال أردت األجـبقة ديـ  لق قال لحؿاتف ولفا بـات

حتؿؾف ولؿ يؼبؾ مـف حؽؿا ألكف خالف الظاهر إال الحتؿال صدقف: ألن لػظف ي

بؼريـة دالة طؾك إرادة األجـبقة مثؾ أن يدفع بذلؽ ضالؿا أو يتخؾص بف مـ مؽروه 

وإن قال لؿـ ضـفا زوجتف أكت صالؼ صؾؼت الزوجة ألن ، فقؼبؾ لقجقد دلقؾف
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قة االطتبار يف الطالق بالؼصد دون الخطاب وكذا طؽسفا بلن قال لؿـ ضـفا أجـب

 أكت صالؼ فباكت زوجتف صؾؼت: ألكف واجففا بصريح الطالق.

 بة انسجؼخث
إطادة مطؾؼة يقر بائـ إلك ما كاكت طؾقف بغقر طؼد، قال ابـ الؿـذر: أجؿع الرجعة: 

أهؾ العؾؿ طؾك أن الحر إذا صؾؼ دون الثالث والعبد دون الثـتقـ أن لفؿا الرجعة 

 .يف العدة

أو مخؾقا هبا دون ما لف مـ صحقح مدخقال هبا مـ صؾؼ بال طقض زوجتف بـؽاح 

ؾؾؿطؾؼ حرا كان أو طبدا أو فبلن صؾؼ حر دون ثالث أو طبد دون ثـتقـ  العدد

وأما مـ صؾؼ يف كؽاح  لقلقف إذا كان مجـقكا رجعتفا ما دامت يف طدهتا ولق كرهت

فاسد أو بعقض أو خالع أو صؾؼ قبؾ الدخقل والخؾقة فال رجعة بؾ يعترب طؼد 

شروصف ومـ صؾؼ هناية طدده لؿ تحؾ لف حتك تـؽح زوجا يقره، وتؼدم ويليت، ب

وتحصؾ الرجعة بؾػظ راجعت امرأيت وكحقه كارتجعتفا ورددهتا وأمسؽتفا 

وأطدهتا و ال تصح الرجعة بؾػظ كؽحتفا وكحقه كتزوجتفا: ألن ذلؽ كـاية، 

 ة بضع مؼصقد، فال تحصؾ بالؽـاية.والرجعة استباح
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 د طؾك الرجعة ولقس شرصا فقفا: ألهنا ال تػتؼر إلك قبقل فؾؿ تػتؼرويسـ اإلشفا 

إلك شفادة وجؿؾة ذلؽ أن الرجعة ال تػتؼر إلك ولل وال صداق وال رضا الؿرأة 

وال طؾؿفا والرجعقة زوجة يؿؾؽ مـفا ما يؿؾؽف مؿـ لؿ يطؾؼفا و لفا ما 

سؽـ لؾزوجات مـ كػؼة وكسقة ومسؽـ وطؾقفا حؽؿ الزوجات مـ لزوم م

وكحقه )لؽـ ال قسؿ لفا فقصح أن تطؾؼ وتالطـ ويؾحؼفا ضفاره وإيالؤه، ولفا 

أن تتشرف لف وتتزيـ، ولف السػر والخؾقة هبا ووصمها وتحصؾ الرجعة أيضا 

بقصئفا ولق لؿ يـق بف الرجعة وال تصح معؾؼة بشرط كنذا جاء رأس الشفر فؼد 

قصح فنذا صفرت راجعتؽ أو كؾؿا صؾؼتؽ فؼد راجعتؽ، بخالف طؽسف ف

لقجقد أثر الحقض  الؿطؾؼة رجعقا مـ الحقضة الثالثة ولؿ تغتسؾ فؾف رجعتفا

القطء فنن ايتسؾت مـ حقضة ثالثة ولؿ يؽـ ارتجعفا لؿ تحؾ  الؿاكع لؾزوج مـ

ـػؼة إال بـؽاح جديد وأما بؼقة األحؽام مـ قطع اإلرث والطالق والؾعان وال

 ويقرها فتحصؾ باكؼطاع الدم.

بقلل وشاهدي  رجعتفا باكت وحرمت قبؾ طؼد جديد يت طدهتا قبؾوإن فر

أي: يف العدة ومـ صؾؼ دون ما يؿؾؽ بلن صؾؼ الحر واحدة أو ثـتقـ أو  ،طدل

ع الؿطؾؼة رجعقا أو تزوج البائـ لؿ يؿؾؽ مـ الطالق صؾؼ العبد واحدة ثؿ راج
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ين ال يحتاج إلقف مـ طدد صالقف )وصئفا زوج يقره أو ال ألن وطء الثا أكثر مؿا بؼل

 يف اإلحالل لؾزوج األول، فال يغقر

حؽؿ الطالق كقطء السقد، بخالف الؿطؾؼة ثالثا إذا كؽحت مـ أصاهبا ثؿ فارقفا 

 لألول فنهنا تعقد طؾك صالق ثالث.ثؿ طادت 

 فصم ادػبء ادلطهمخ اَمضبء ػدرٓب
دطت طدهتا فقف أو اء اكؼضاء طدهتا يف زمـ يؿؽـ اكؼضا وإن ادطت الؿطؾؼة

اكؼضاء طدهتا بقضع الحؿؾ الؿؿؽـ وأكؽر الؿطؾؼ اكؼضاء طدهتا فؼقلفا ألكف أمر 

ال يعرف إال مـ قبؾفا فؼبؾ ققلفا فقف وإن ادطتف أي: اكؼضاء العدة الحرة بالحقض 

ـ خؿسة طشر يف أقؾ مـ تسعة وطشريـ يقما ولحظة أو ادطتف أمة يف أقؾ م

ؿؽـ اكؼضاء العدة فقف فال تسؿع ألن ذلؽ أقؾ زمـ ي ولحظة لؿ تسؿع دطقاها

دطقى اكؼضائفا فقؿا دوكف وإن ادطت اكؼضاءها يف ذلؽ الزمـ قبؾ، ببقـة وإال فال: 

ألن حقضفا ثالث مرات فقف يـدر جدا وإن بدأتف أي: بدأت الرجعقة مطؾؼفا 

الؿطؾؼ كـت  فؼالت اكؼضت طديت وقد مضك ما يؿؽـ اكؼضاؤها فقف فؼال

مـؽرة ودطقاه لؾرجعة بعد اكؼضاء العدة ال تؼبؾ إال ببقـة راجعتؽ فؼقلفا: ألهنا 

أكف كان راجعفا قبؾ وكذا لق تداطقا معا متك رجعت قبؾ كجحد أحدهؿا الـؽاح 
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الزوج بؼقلف كـت راجعتؽ فلكؽرتف وقالت اكؼضت طديت ف ثؿ يعرتف بف أو بدأها ب 

طؾقف، وجزم قبؾ رجعتؽ فؼقلفا قالف الخرقل، قال يف القاضح يف الدطاوي: كص 

بف أبق الػرج الشقرازي وصاحب الؿـقر، والؿذهب يف الثاكقة الؼقل ققلف كؿا يف 

 اإلكصاف وصححف يف الػروع ويقره، وقطع بف يف اإلقـاع والؿـتفك.

 

 

 
 فصم إذا اسزٕفى يب ميهك يٍ انطالق

حرمت  إذا استقىف الؿطؾؼ ما يؿؾؽ مـ الطالق بلن صؾؼ الحر ثالثا والعبد اثـتقـ

فال يؽػل العؼد وال  حتك يطلها زوج يقره يف قبؾ بـؽاح صحقحالؿطؾؼة قف طؾ

الخؾقة وال الؿباشرة دون الػرج وال يشرتط بؾقغ الزوج الثاين فقؽػل ولق كان 

مراهؼا أو لؿ يبؾغ طشرا ويؽػل يف حؾفا لؿطؾؼفا ثالثا تغققب الحشػة كؾفا مـ 

حصقل ذوق العسقؾة بذلؽ قطع لؾحشػة ل : وهقالزوج الثاين أو قدرها مع جب

وال تحؾ  قبؾفا مع اكتشار وإن لؿ يـزل لقجقد حؼقؼة القطء.، وهق يف فرجفا

 الؿطؾؼة ثالثا بقطء دبر ووطء شبفة، ووطء يف مؾؽ يؿقـ، و وطء يف كؽاح فاسد
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وال تحؾ بقطء يف حقض وكػاس وإحرام وصقام فرض ألن التحريؿ يف هذه 

وتحؾ بقطء محرم لؿرض أو ضقؼ وقت  الصقر لؿعـك فقفا لحؼ اهلل تعالك،

صالة أو يف مسجد وكحقه ومـ ادطت مطؾؼتف الؿحرمة وهل الؿطؾؼة ثالثا وقد 

يابت طـف كؽاح مـ أحؾفا بقصئف إياها وادطت اكؼضاء طدهتا مـ الزوج الثاين 

فؾألول كؽاحفا إن صدقفا فقؿا ادطتف وأمؽـ ذلؽ بلن مضك زمـ يتسع لف: ألهنا 

 ا.ممتؿـة طؾك كػسف

 

 كزبة اإلٌالء

شرطا حؾػ زوج يؿؽـف القطء باهلل تعالك أو صػتف ، وبالؿد: الحؾػ اإليالء

 .كالرحؿـ الرحقؿ طؾك ترك وطء زوجتف يف قبؾفا أبدا أو أكثر مـ أربعة أشفر

 .محرم: اإليالءحؽؿ 

 :ٚال إٜالء

أو ـ 5وال بحؾػ طؾك ترك وطء سرية ـ 4أو صالق ـ 3أو طتؼ ـ 2بحؾػ بـذر ـ 1

 ؼاء.رت
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 : اإلٜالء غسٚط صخ١ 

ـ أن يحؾػ 4ـ أن يحؾػ باهلل أو صػتف 3ـ يؿؽـف القطء 2ـ أن يؽقن مـ زوج 1

 ـ أن يحؾػ أبد أو مدة أكثر مـ أربعة أشفر.6ـ يف قبؾفا 5طؾك ترك وطء زوجتف 

 

ويصح اإليالء مـ كؾ مـ يصح صالقف مـ مسؾؿ و كافر وحر وقـ وبالغ ومؿقز 

زوجة يؿؽـ وصمها ولق لؿ يدخؾ ـ م، ق برؤهويضبان وسؽران ومريض مرج

 .هبا

 :ٚال ٜصح اإلٜالء

وال مـ طاجز طـ وطء لجب ـ 3لعدم الؼصد  قمغؿك طؾقفـ2زوج مجـقن  مــ 1

 .كامؾ أو شؾؾ ألن الؿـع هـا لقس لؾقؿقـ

 صٛز اإلٜالء:

أو طقـ مدة تزيد طؾك أربعة أشفر ـ 2فنذا قال لزوجتف واهلل ال وصئتؽ أبدا، ـ 1

أو قال: واهلل ال وصئتؽ حتك يـزل طقسك ابـ مريؿ  طؾقفؿا ـ 3ة أشفر كخؿس

أو ببذل مالفا، كؼقلف: واهلل ـ 6أو يقاه بؿحرم ـ 5أو حتك يخرج الدجال ـ 4السالم 
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فـفق ممل  ،ال وصئتؽ حتك تشربل الخؿر أو تعطقـل ديـؽ أو هتبل مالؽ وكحقه

فر مـ يؿقـف ولق كان الؿقلل فنذا مضك أربعة أشمـ يؿقـف تضرب لف مدة اإليالء 

  .قـا

 ايفٝئ١:

فنن وصئ ولق بتغقب حشػة يف الػرج أو قدرها طـد طدمفا فؼد فاء ألن الػقئة 

الجؿاع وقد أتك بف ولق كاسقا أو جاهال أو مجـقكا، أو أدخؾ ذكر كائؿ: ألن القطء 

 :آلك مـفا ولؿ تعػف وجد وإال يػ بقطء مـ

لل أن يػل وأن يطؾؼ قفنن أبك الؿـ 2ذلؽ مـف أمره الحاكؿ بالطالق إن صؾبتـ 1

صؾؼ حاكؿ طؾقف واحدة أو ثالثا أو فسخ لؼقامف مؼام الؿملل طـد امتـاطف، وكؿمل 

 .يف هذه األحؽام مـ ترك القطء ضرارا بال طذر أو حؾػ أو ضاهر ولؿ يؽػر

 ايٛطء دٕٚ ايفسج:

ؿا فاء ألن اإليالء الػرج ف آلك مـفا يف الدبر أو وصئفا دون وإن وصئ الؿملل مـ

يختص بالحؾػ طؾك ترك القطء يف الؼبؾ، والػقئة الرجقع طـ ذلؽ، فال تحصؾ 

 .الػقئة بغقره كؿا لق قبؾفا
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 اخلالف يف املد٠: 

وإن ادطك الؿملل بؼاء الؿدة أي: مدة اإليالء وهل األربعة أشفر صدق: ألكف ـ 1

 األصؾ 

 :اخلالف يف ايٛطء

ألكف أمر خػل ال يعؾؿ إال مـ جفتف  ق مع يؿقـفأكف وصئفا وهل ثقب صدأو ادطك 

وإن كاكت التل آلك مـفا بؽرا أو ادطت البؽارة وشفد بذلؽ أي: ببؽارهتا )امرأة 

طدل صدقت وإن لؿ يشفد ببؽارهتا ثؼة فؼقلف بقؿقـف وإن ترك الزوج وطء زوجتف 

يؽػر  إضرارا هبا بال يؿقـ طؾك ترك وصئفا وال طذر لف فؽؿمل وكذا مـ ضاهر ولؿ

فقضرب لف أربعة أشفر، فنن وصئ وإال أمر بالطالق، فنن أبك صؾؼ طؾقف الحاكؿ أو 

فسخ الـؽاح كؿا تؼدم يف الؿملل، وإن اكؼضت مدة اإليالء وبلحدهؿا طذر يؿـع 

الجؿاع أمر أن يػل بؾساكف، فقؼقل: متك قدرت جامعتؽ، ثؿ متك قدر وصئ أو 

هضؿ وكحقه، ومظاهر لطؾب رقبة صؾؼ، ويؿفؾ لصالة فرض وتحؾؾ مـ إحرام و

 ثالثة أيام.
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  كزبة انظٓبز
 .محرمحؽؿ الظفار: 

بعض زوجتف ببعض مـ تحرم طؾقف أو بؽؾ مـ تحرم طؾقف  فؿـ شبف زوجتف أو شبف

أو بؿصاهرة كحؿاتف أو بؿـ  الرضاع أبدا بـسب كلمف وأختف أو رضاع كلختف مـ

 .تحرم طؾقف إلك أمد كلخت زوجتف وطؿتفا

 ز ثالث١:صٛز ايعٗا

كلن يؼقل أكت طؾل كظفر أمل أو أختل أو أكت طؾل كـبطـ طؿتل أو طضق ـ 1 

كقدها أو رجؾفا بؼقلف متعؾؼ بشبف لفا أي: لزوجتف أكت أو ضفرك  آخر ال يـػصؾ

أو ـ 2 أو يدك طؾل أو معل أو مـل كظفر أمل أو كقد أختل أو وجف حؿايت وكحقه

أو قال أكت طؾل كالؿقتة ـ 3 أو يؿقـاأكت طؾل حرام ففق مظاهر ولق كقى صالقا 

وكذا لق قال: أكت طؾل كظفر فالكة األجـبقة أو ـ 4 والدم والخـزير ففق مظاهر

وإن قال: أكت طؾل أو طـدي كلمل أو مثؾ أمل، ـ 5 كظفر أبل أو أخل أو زيد

 .وأصؾؼ، فظفار
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قس وإن كقى يف الؽرامة وكحقها ديـ وقبؾ حؽؿا، وإن قال أكت أمل أو كلمل فؾ 

بظفار إال مع كقة أو قريـة، وإن قال شعرك أو سؿعؽ وكحقه كظفر أمل فؾقس 

 بظفار. 

 ظٗاز املسأ٠ َٔ شٚدٗا:

 :لف كظقر ما يصقر بف مظاهرا مـفاالزوجة لزوجفا  :قالت وإن

وطؾك الزوجة إذا قالت ذلؽ لزوجفا كػارة الظفار ققاسا طؾك ـ 2فؾقس بظفار ـ 1

 .التؽػقر وطؾقفا التؿؽقـ قبؾـ 3الزوج 

 .ويؽره كداء أحد الزوجقـ اآلخر بؿا يختص بذي رحؿ محرم كلبل وأمل

إن ضاهر مـ  ويصح الظفار مـ كؾ زوجة ال مـ أمة أو أم ولد وطؾقف كػارة يؿقـ

 أمة أو أم ولد.

 ضابط:

 ومـ حرم حالال فػقف كػارة يؿقـ.

 ضابط:

 مؿـ ال يصح صالقف.الظفار وال يصح 
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 :ايرٟ ال ٜصح طالق٘ مخط١

 ـ والسؽران يقر اآلثؿ.5ـ والـائؿ 4ـ والؿؽره 3ـ والؿجـقن 2ـ الصغقر 1

 
 فصم ٌصخ انظٓبز يؼجال ٔيؼهمب

 :ٜٚصح ايعٗاز

معؾؼا بشرط كنن  ويصح الظفارـ 2 معجال أي: مـجزا كلكت طؾل كظفر أملـ 1

 .قؿت فلكت طؾل كظفر أمل فنذا وجد الشرط صار مظاهرا لقجقد الؿعؾؼ طؾقف

 :ٜٚصح ايعٗاز

ويصح ممقتا كلكت طؾل كظفر أمل شفر رمضان فنن ـ 2مطؾؼا أي: يقر ممقت ـ 1

 .وصئ فقف كػر لظفاره وإن فرغ الققت زال الظفار بؿضقف

 :ٚحيسّ ع٢ً َعاٖس َٚعاٖس َٓٗا قبٌ إٔ ٜهفس يعٗازٙ

 .كالؼبؾة واالستؿتاع بؿا دون الػرج مؿـ ضاهر مـفا ودواطقفـ 2وطء ـ 1 
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 ثبٛت ايهفاز٠: 

بت الؽػارة يف ذمة الؿظاهر إال بالقطء اختقارا والقطء العقد فؿتك وصئ وال تث

لزمتف الؽػارة ولق مجـقكا، وال تجب قبؾ القطء طؿدا: ألهنا شرط لحؾف فقممر هبا 

 .مـ أراده لقستحؾف هبا

 لزوم إخراج الؽػارة:

 .قبؾ القطء، وإن مات أحدهؿا قبؾ القطء سؼطتالؽػارة  ويؾزم إخراج

 از:تهساز ايعٗ

وتؾزمف كػارة واحدة بتؽرير الظفار، ولق كان بؿجالس قبؾ التؽػقر مـ زوجة ـ 1

وتؾزمف كػارة واحدة لظفاره مـ كسائف بؽؾؿة واحدة ـ 2 واحدة كالقؿقـ باهلل تعالك

وإن ضاهر مـ زوجاتف ـ 3بلن قال لزوجاتف: أكتـ طؾل كظفر أمل: ألكف ضفار واحد 

ل كظفر أمل فـعؾقف كػارات بعددهـ: ألهنا بؽؾؿات بلن قال لؽؾ مـفـ: أكت طؾ

 أيؿان متؽررة طؾك أطقان متعددة فؽان لؽؾ واحدة كػارة كؿا لق كػر ثؿ ضاهر.
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 فصم يف كفبزح انظٓبز
 ايهفازات اييت تطكط بايعذص أزبع١:

ـ وكػارة القطء يف 3ـ وكػارة القطء يف الحقض 2ـ كػارة الجؿاع يف هنار رمضان 1

 طر.ـ وزكاة الػ4الـػاس 

 ايهفازات اييت ال تطكط بايعذص أزبع١:

 كػارة الؼتؾ.وـ 4قؿقـ كػارة الوـ 3ظفار كػارة الوـ 2حج الجؿاع يف الكػارة ـ 1

 :نفاز٠ ايعٗاز ع٢ً ايرتتٝبٚ

فنن لؿ يستطع أصعؿ ستقـ ـ 3فنن لؿ يجد صام شفريـ متتابعقـ ـ 2طتؼ رقبة ـ 1

 مسؽقـا

 ضابط:

مقسر قبؾ تؽػقر لؿ يجزئف صقم،  فؾق أطسر والؿعترب يف الؽػارات وقت وجقب،

 العتؼ. ولق أيسر معسر لؿ يؾزمف طتؼ، ويجزئف

وال تؾزم الرقبة يف الؽػارة إال لؿـ مؾؽفا أو أمؽـف ذلؽ أي: مؾؽفا بثؿـ مثؾفا أو 

فال  ال هببة ،ممجؾمال مع زيادة ال تجحػ بؿالف ولق كسقئة ولف مال يائب أو 

 يؾزمف أن يؼبؾ الفبة.
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 :ط يًصّٚ غساء ايسقب١ٜٚػرت 

، وطـ كػاية مـ يؿقكف مـ زوجة سـة كامؾةأن يؽقن ثؿـفا فاضال طـ كػايتف ـ 1 

وفاضال طؿا يحتاجف هق ومـ يؿقكف مـ مسؽـ وخادم صالحقـ  ورققؼ وقريب،

لؿثؾف إذا كان مثؾف يخدم ومركقب وطرض بذلة يحتاج إلك استعؿالف وثقاب 

مكتف وممكة طقالف وكتب طؾؿ يحتاج إلقفا تجؿؾ، وفاضال طـ مال يؼقم كسبف بؿ

 ووفاء ديـ ألن ما استغرقتف حاجة اإلكسان ففق كالؿعدوم.

ٚال جيصئ يف ايهفازات نًٗا نهفاز٠ ايعٗاز ٚايكتٌ ٚايٛطء يف ْٗاز زَضإ ٚايُٝني باهلل 

 :ضبخاْ٘ إال

سؾقؿة مـ طقب يضر بالعؿؾ ضررا بقـا ألن الؿؼصقد تؿؾقؽ ـ 2 رقبة مممـةـ 1

رققؼ مـافعف وتؿؽقـف مـ التصرف لـػسف وال يحصؾ هذا مع ما يضر بالعؿؾ ال

ضررا بقـا كالعؿك والشؾؾ لقد أو رجؾ أو قطع القد أو الرجؾ أو أقطع األصبع 

القسطك أو السبابة أو اإلهبام أو األكؿؾة مـ اإلهبام أو أكؿؾتقـ مـ وسطك أو سبابة 

ن كػع القد يزول بذلؽ، وكذا أو أقطع الخـصر والبـصر معا مـ يد واحدة أل

 أخرس ال تػفؿ إشارتف.
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 :ٚال جيصئ

ومؼعد: ألهنؿ ال يؿؽـفؿ العؿؾ يف أكثر ـ 3وزمـ ـ 2مريض مقئقس مـف ـ 1

 .وال تجزئ أم ولد ألن طتؼفا مستحؼ بسبب آخرـ 5وكذا مغصقب ـ 4 الصـائع

 :ٚجيصئ

والؿرهقن ـ 5األحؿؼ وـ 4وولد الزكا ـ 3والؿؽاتب إذا لؿ يمد شقئا ـ 2الؿدبر ـ 1 

واألمة الحامؾ ولق استثـك حؿؾفا ـ 9واألطرج يسقرا ـ 8والصغقر ـ 7والجاين ـ 6

 ألن ما يف همالء مـ الـؼص ال يضر بالعؿؾ.

 فصم يف انززبثغ يف صٕو كفبزح انظٓبز
 .ويـؼطع بصقم يقر رمضان، ويؼع طؿا كقاه يجب التتابع يف الصقم

 األغٝاء اييت تكطع ايتتابع:

ولق كاسقا أو مع طذر يبقح  إن أصاب الؿظاهر مـفا يف أثـاء الصقم لقال أو هناراـ 1

 .الػطر اكؼطع التتابع

 األغٝاء اييت ال تكطع ايتتابع عػس٠:

ـ 3أو تخؾؾف فطر يجب كعقد وأيام تشريؼ ـ 2إن تخؾؾف رمضان لؿ يـؼطع التتابع ـ 1

الققم لؿ يـؼطع  وإيؿاء جؿقعـ 7ومرض مخقف ـ 6وجـقن ـ 5وكػاس ـ 4وحقض 
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أو لعذر يبقح الػطر سػر لؿ يـؼطع ـ 11أو مؽرها ـ 9أو أفطر كاسقا ـ 8التتابع  

يقر الؿظاهر مـفا  وإن أصابـ 11 التتابع: ألكف فطر لسبب ال يتعؾؼ باختقارهؿا

ـ وإن أصاب يقر الؿظاهر مـفا يف 13 كاسقاـ وإن أصاب يقر الؿظاهر مـفا 12لقال 

لػطر لؿ يـؼطع التتابع بذلؽ: ألكف يقر محرم طؾقف وال هق ا مع طذر يبقحالـفار 

 .محؾ التتابع

 :ٜٚػرتط يف املطهني املطعِ َٔ ايهفاز٠

 حرا ولق أكثك.ـ 2أن يؽقن مسؾؿا ـ 1

 ضابط:

 ويجزئ التؽػقر بؿا يجزئ يف فطرة فؼط مـ بر وشعقر وتؿر وزبقب وأقط، وال

 .يجزئ يقرها ولق ققت بؾده

 ضابط:

صعام كؾ مسؽقـ مـ الرب أقؾ مـ مد وال مـ يقره كالتؿر والشعقر وال يجزئ يف إ

 .أقؾ مـ مديـ لؽؾ واحد
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  :ممٔ جيٛش دفع ايصنا٠ إيِٝٗ حلادتِٗٚجيب دفعٗا إىل 

والغارم لؿصؾحة ولق صغقرا لؿ يلكؾ ـ 4وابـ السبقؾ ـ 3والؿسؽقـ ـ 2الػؼقر ـ 1

 الطعام.

 األغٝاء اييت ال جتصئ:

طشاهؿ لؿ يجزئف لعدم تؿؾقؽفؿ ذلؽ الطعام بخالف ما  إن يدى الؿساكقـ أوـ 1

 .وال الؼقؿة وسـ إخراج أدم مع مجزئـ 3وال يجزئ الخبز ـ 2لق كذر إصعامفؿ 

 اي١ٝٓ يف ايهفاز٠:

وتجب الـقة يف التؽػقر مـ صقم ويقره فال يجزئ طتؼ وال صقم وال إصعام بال 

 .ويعترب تبققت كقة الصقم وتعققـفا جفة الؽػارة، كقة

 ضابط:

 وال يضر وطء مظاهر مـفا يف أثـاء إصعام مع تحريؿف.
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 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

 كزبة انهؼبٌ 
 ويضبمـ الزوج مؼروكة بؾعـ  زوجقـشفادات ممكدات بليؿان مـ الالؾعان: 

 .مـ الزوجة

  :ٜٚػرتط يف صخت٘

 ـ بالغقـ.3ـ طاقؾقـ 2أن يؽقن بقـ زوجقـ ـ 1

 .فؿـ قذف أجـبقة حد وال لعان

العربقة  ح لعاكف بغقرها لؿخالػتف لؾـص وإن جفؾومـ طرف العربقة لؿ يص

 .ولؿ يؾزمف تعؾؿفا طـ بؾغتففبال

إن  فنذا قذف امرأتف بالزكا يف قبؾ أو دبر ولق يف صفر وصئ فقف فؾف إسؼاط الحد

 .كاكت محصـة، والتعزير إن كاكت يقر محصـة بالؾعان

 زكا.الؿحصـ: هق الحر الؿسؾؿ العاقؾ الذي يجامع مثؾف العػقػ طـ ال

 الؿحصـة: هل الحرة الؿسؾؿة العاقؾة التل يجامع مثؾفا العػقػة طـ الزكا.
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 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

 صف١ ايًعإ:

فقؼقل الزوج قبؾ الزوجة أربع مرات: أشفد باهلل لؼد زكت زوجتل هذه، ويشقر ـ 1

يزيد يف  إلقفا إن كاكت حاضرة ومع يقبتفا يسؿقفا ويـسبفا بؿا تتؿقز بف و

ثؿ تؼقل هل أربع مرات: ـ 2إن كان مـ الؽاذبقـالخامسة: وأن لعـة اهلل طؾقف 

أشفد باهلل لؼد كذب فقؿا رماين بف مـ الزكا، ثؿ تؼقل يف الخامسة: وأن يضب اهلل 

 .طؾقفا إن كان مـ الصادققـ

 :ٚضٔ

وأن ـ 4بققت ومؽان معظؿقـ ـ 3بحضرة جؿاطة أربعة فلكثر ـ 2تالطـفؿا ققاما ـ 1

زوجة طـد الخامسة، ويؼقل: اتؼ اهلل فنهنا حاكؿ مـ يضع يده طؾك فؿ زوج و يلمر

 .الؿقجبة وطذاب الدكقا أهقن مـ طذاب اآلخرة

 أغٝاء ال تصح:

أو كؼص أحدهؿا شقئا مـ ـ 2فنن بدأت الزوجة بالؾعان قبؾ الزوج لؿ يصح ـ 1

أو لؿ يحضرهؿا حاكؿ أو كائبف طـد التالطـ ـ 3األلػاظ الجؿؾ الخؿسة لؿ يصح 

أو أبدل ـ 6دهؿا لػظة أشفد بلقسؿ أو أحؾػ لؿ يصح أو أبدل أحـ 5لؿ يصح 

أو أبدلت لػظة الغضب ـ 7الزوج لػظة الؾعـة باإلبعاد أو الغضب وكحقه لؿ يصح 
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 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

أو طدمت ـ 9وكذا إن طؾؼ بشرط ـ 8 بالسخط لؿ يصح الؾعان لؿخالػتف الـص 

 مقاالة الؽؾؿات.

 فصم يف لرف انصٔجخ انصغريح أٔ اجملَُٕخ ثبنصَب
فال يصح  جتف الصغقرة أو الؿجـقكة بالزكا طزر وال لعان ألكف يؿقـوإن قذف زو

 مـ يقر مؽؾػ.

 ايًعإ: َٚٔ غسط

الزوجة بالزكا لػظا قبؾف كـؼقلف زكقت أو يا زاكقة أو رأيتؽ تزكقـ يف قبؾ أو  قذفـ 1

فنن قال  دبر ألن كال مـفؿا قذف يجب بف الحد وال فرق بقـ األطؿك والبصقر

ة أو وصئت مؽرهة أو كائؿة، أو قال لؿ تزين، ولؽـ لقس هذا لزوجتف وصئت بشبف

وال لعان بقـفؿا: ، القلد مـل، فشفدت امرأة ثؼة أكف ولد طؾك فراشف لحؼف كسبف

 .ومـ شرصف أن تؽذبف الزوجةـ 2 ألكف لؿ يؼذففا بؿا يقجب الحد

 :ٚإذا مت ايًعإ

ـ 2 ر محصـةسؼط طـ الزوج الحد إن كاكت محصـة والتعزير إن كاكت يقـ 1

بتحريؿ ممبد ولق لؿ يػرق الحاكؿ ـ 3وتثبت الػرقة بقـ الزوجقـ بتؿام الؾعان 

إن ذكر يف الؾعان صريحا أو بشرط ويـتػل القلد ـ 4بقـفؿا أو أكذب كػسف بعد
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 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

تضؿـا بشرط أن ال يتؼدمف إقرار بف أو بؿا يدل طؾقف كؿا لق هـئ بف فسؽت أو أمـ 

ؽاكف ومتك أكذب كػسف بعد ذلؽ لحؼف كسبف وحد طؾك الدطاء أو أخر كػقف مع إم

 .لؿحصـة وطزر لغقرها

 والتقأمان الؿـػقان أخقان ألم.

 فصم فًٍب ٌهذك يٍ انُست
 :َٔ ٚيدت شٚدت٘ ٚيدا

أمؽـ أكف مـف لحؼف كسبف، وإمؽان كقكف مـف بلن تؾده بعد كصػ سـة مـذ أمؽـ ـ 1

ون أربع سـقـ مـذ أباهنا وصمه إياها ولق مع يقبة فقق أربع سـقـ أو تؾده لـد

ابـ طشر، وألن تؿام طشر ، والذي يقلد لؿثؾف والزوج مؿـ يقلد لؿثؾفـ 2زوجفا 

إن شؽ فقف ألن األصؾ  سـقـ يؿؽـ فقف البؾقغ فقؾحؼ بف القلد وال يحؽؿ ببؾقيف

طدمف وإكؿا ألحؼـا القلد بف حػظا لؾـسب احتقاصا، وإن لؿ يؿؽـ كقكف مـف كلن 

سـة مـذ تزوجفا وطاش أو لػقق أربع سـقـ مـذ أباهنا لؿ أتت بف لدون كصػ 

يؾحؼف كسبف، وإن ولدت رجعقة بعد أربع سـقـ مـذ صؾؼفا وقبؾ اكؼضاء أربع سـقـ 

 مـ اكؼضاء طدهتا لحؼف كسبف.
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 والفراق النكاح ربع                  تهذيب الزوض المزبع

ومـ اطرتف بقطء أمتف يف الػرج أو دوكف أو ثبت طؾقف ذلؽ فقلدت لـصػ سـة أو  

اشا لف إال أن يدطل االسترباء بعد القطء أزيد لحؼف كسب ولدها ألهنا صارت فر

طؾك  بحقضة فال يؾحؼف: ألكف باالسترباء تقؼـ براءة رحؿفا ويحؾػ طؾقف

 .االسترباء: ألكف حؼ لؾقلد لقاله لثبت كسبف

 .وإن قال السقد وصئتفا دون الػرج أو يف الػرج ولؿ أكزل أو طزلت لحؼف كسبف

قصئفا فلتت بقلد لدون كصػ سـة وطاش وإن أطتؼفا السقد أو باطفا بعد اطرتافف ب

لحؼف كسبف: ألن أقؾ مدة الحؿؾ ستة أشفر، فنذا أتت بف لدوهنا وطاش طؾؿ أن 

حؿؾفا كان قبؾ طتؼفا أو بقعفا حقـ كاكت فراشا لف والبقع باصؾ ألهنا صارت أم 

 .ولد لف، ولق كان استرباؤها لظفقر أكف دم فساد: ألن الحامؾ ال تحقض

ربئفا وولدتف ألكثر مـ كصػ سـة وألقؾ مـ أربع سـقـ، وادطك إن لؿ يست وكذا

 .مشرت أكف مـ بائع

وإن استربئت ثؿ ولدت لػقق كصػ سـة لؿ يؾحؼ بائعا وال أثر لشبفة مع فراش 

 وتبعقة كسب ألب ما لؿ يـػف بؾعان وتبعقة ديـ لخقرهؿا.
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 ايٛيد: 

ويف ـ 4يف الرق والحرية أمف  ويتبعـ 3ويتبع خقر ديـ أبقيف ـ 2يتبع أباه يف الـسب ـ 1

يف التحؾقؾ والتحريؿ يتبع ـ و6يف الـجاسة يتبع الـجس، ـ و5الزكاة أخػفؿا، 

ولق تقلد مؿـ يجقز ـ 8ة يتبع مؿا ال تجقز فقف األضحقة ويف األضحقـ 7الؿحرم، 

 كؽاحفا ومـ ال يجقز كؽاحفا يتبع الحرمة

 يتبع الؿرء يف اكتساب أباه 

 ية وألمف يف الرق والحر

 والزكاة األخػ والديـ األطؾك 

 والذي اشتد يف جزاء ودية

 وأخص األصؾقـ رجسا وذبحا 

 وكؽاحا واألكؾ واألضحقة 

 

 انؼددكزبة 
 .الرتبص الؿحدود شرطا، وشرطا: طدةجؿع 



  

 

119 
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تؾزم العدة كؾ امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغقرة يقصل مثؾفا فارقت  

هبا مطاوطة مع طؾؿف هبا، ومع قدرتف طؾك  زوجفا بطالق أو خؾع أو فسخ خال

وصئفا ولق مع ما يؿـع القطء مـ الزوجقـ كجبف ورتؼفا أو مـ أحدهؿا حسا 

يؿـع القطء شرطا كصقم وحقض أو وصئفا أي: تؾزم العدة  كجبف أو رتؼفا أو

زوجة وصئفا ثؿ فارقفا أو مات طـفا أي: تؾزم العدة متقىف طـفا مطؾؼا حتك يف 

قف خالف كـؽاح بال ولل إلحاقا لف بالصحقح ولذلؽ وقع فقف كؽاح فاسد ف

إجؿاطا كـؽاح خامسة أو معتدة لؿ تعتد أي  :الطالق وإن كان الـؽاح باصال وفاقا

لؾقفاة إذا مات طـفا وإال إذا فارقفا يف الحقاة قبؾ القطء: ألن وجقد هذا العؼد 

 كعدمف.

 

أو صؾؼفا ، يقره فال طدة طؾقفاومـ فارقفا زوجفا حقا قبؾ وطء وخؾقة بطالق أو 

أحدهؿا وهق مؿـ ال يقلد لؿثؾف كابـ دون  بعد الدخقل والخؾقة أو صؾؼفا بعد

طشر وكذا لق كاكت ال يقصل مثؾفا كبـت دون تسع فال طدة لؾعؾؿ برباءة الرحؿ 

 بخالف الؿتقىف طـفا فتعتد مطؾؼا تعبدا 

 حبح:

 .لخؾقة فال طدةأو تحؿؾت بؿاء الزوج ثؿ فارقفا قبؾ الدخقل وا
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الصداق بقجقب العدة كتاب وكذا لق تحؿؾت بؿاء يقره، وجزم يف الؿـتفك يف 

لؾحقق الـسب بف أو قبؾ زوجتف أو لؿسفا ولق بشفقة بال خؾقة ثؿ فارقفا يف 

 .الحقاة فال طدة

قال يف اإلكصاف: وال طدة بتحؿؾ الؿرأة بؿاء الرجؾ وال بالؼبؾة وال بالؿس مـ 

 صحقح مـ الؿذهب.يقر خؾقة طؾك ال

 فصم ادلؼزداد سزخ أصُبف
 ضت١ أصٓاف: ٚاملعتدات

 الصـػ األول:

حرة  الحامؾ، وطدهتا مـ مقت ويقره إلك وضع كؾ حؿؾ واحدا كان أو طددا

، وإكؿا تـؼضل العدة بقضع ما تصقر بف أمة أم  كاكت أو أمة مسؾؿة كاكت أو كافرة

 .ولد وهق ما تبقـ فقف خؾؼ إكسان ولق خػقا

لؿ يؾحؼ الحؿؾ الزوج لصغره أو لؽقكف مؿسقحا أو لؽقهنا ولدت لدون ستة  فنن

أربع سـقـ مـذ أباهنا  أشفر مـذ كؽحفا وأمؽـ اجتؿاطف هبا وكحقه بلن تليت بف لػقق

م لحققف بف وطاش مـ ولدتف لدون ستة أشفر لؿ تـؼض بف طدهتا مـ زوجفا لعد

 الكتػائف طـف يؼقـا.
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ـ ألهنا أكثر ما وجد وأقؾ مدة الحؿؾ ستة أشفر، وأكثر مدة الحؿؾ أربع سـق 

وذكر ابـ قتقبة يف الؿعارف أن طبد الؿؾؽ بـ مروان ولد لستة أشفر ويالب مدة 

 .الحؿؾ تسعة أشفر: ألن يالب الـساء يؾدن فقفا

 :ٜٚباح يًُسأ٠

لحصقل مباح  دواء شربلفا  يباحوـ 2إلؼاء الـطػة قبؾ أربعقـ يقما بدواء مباح ـ 1

 ـ ويباح لفا شرب دواء مباح لؼطع حقض إال:3 حقض

 ال فعؾ ما يؼطع حقضفا هبا مـ يقر طؾؿفاـ و2ه فال يجقز قرب رمضان لتػطرـ 1

 .فال يجقز

 

 

 فصم يف انثبٍَخ يٍ ادلؼزداد
الؿتقىف طـفا زوجفا بال حؿؾ مـف قبؾ الدخقل وبعده وصئ مثؾفا أو ال لؾحرة 

مة الؿتقىف طـفا زوجفا كصػ الؿدة أربعة أشفر وطشرة أيام بؾقالقفا، ولأل

رضل اهلل تعالك  -الؿذكقرة، فعدهتا شفران وخؿسة أيام بؾقالقفا: ألن الصحابة 

أجؿعقا طؾك تـصقػ طدة األمة يف الطالق، فؽذا طدة الؿقت، وطدة  -طـفؿ 
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مبعضة بالحساب فنن مات زوج رجعقة يف طدة صالق سؼطت طده الطالق 

ألن الرجعقة زوجة كؿا تؼدم، فؽان طؾقفا طدة القفاة وابتدأت طدة وفاة مـذ مات 

وإن مات الؿطؾؼ يف طدة مـ أباهنا يف الصحة لؿ تـتؼؾ طـ طدة الطالق: ألهنا 

لقست زوجة وال يف حؽؿفا لعدم التقارث وتعتد مـ أباهنا يف مرض مقتف األصقل 

طؾقفا  مـ طدة وفاة وصالق ألهنا مطؾؼة فقجبت طؾقفا طدة الطالق، ووارثة فتجب

 طدة القفاة ويـدرج أقؾفؿا يف أكثرهؿا ما لؿ تؽـ الؿباكة أمة أو ذمقة أو مـ جاءت

البقـقكة مـفا فـتعتد لطالق ال لغقره الكؼطاع أثر الـؽاح بعدم مقراثفا، ومـ اكؼضت 

 .طدهتا قبؾ مقتف لؿ تعتد لف ولق ورثت: ألهنا أجـبقة تحؾ لألزواج

معقـة ثؿ كسقفا ثؿ مات الؿطؾؼ قبؾ قرطة  وإن صؾؼ بعض كسائف مبفؿة كاكت أو

اطتد كؾ مـ كسائف سقى حامؾ األصقل مـفؿا أي: طـ طدة صالق ووفاة: ألن كؾ 

واحدة مـفـ يحتؿؾ أن تؽقن الؿخرجة بؼرطة والحامؾ طدهتا وضع الحؿؾ وإن 

حقض لؿ يصح  ارتابت متقىف طـفا زمـ طدهتا أو بعده بلمارة حؿؾ كحركة أو رفع

 تزول الريبة. كؽاحفا حتك

 وهل جؿع قرء بؿعـك الحقض: الحائؾ ذات األقراء :الثالثة مـ الؿعتدات

الؿػارقة يف الحقاة بطالق أو خؾع أو فسخ فعدهتا إن كاكت حرة أو مبعضة ثالثة 

 . قروء كامؾة، وال يعتد بحقضة صؾؼت فقفا وإال بلن كاكت أمة فعدهتا قرءان
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فا حقا ولؿ تحض لصغر أو إياس فتعتد مـ فارقفا زوج: الرابعة مـ الؿعتدات 

وطدة مبعضة بالحساب فتزيد طؾك الشفريـ  و طدة أمة شفران حرة ثالثة أشفر

فؾق كان ربعفا حرا فعدهتا  مـ الشفر الثالث بؼدر ما فقفا مـ الحرية ويجرب الؽسر

 ة أيام.شفران وثؿاكق

 :َٔ ازتفع حٝضٗا: اخلاَط١ َٔ املعتدات

عدهتا إن كاكت حرة سـة تسعة أشفر لؾحؿؾ ألهنا يالب ولؿ تدر سبب رفعف فـ 1

مدتف وثالثة أشفر لؾعدة قال الشافعل: هذا قضاء طؿر بقـ الؿفاجريـ واألكصار 

ال يـؽره مـفؿ مـؽر طؾؿـاه وال تـؼض العدة بعقد الحقض بعد الؿدة وتـؼص 

 األمة طـ ذلؽ شفرا فعدهتا أحد طشر شفرا وطدة مـ بؾغت ولؿ تحض كآيسة

دة الؿستحاضة الـاسقة لققت حقضفا كآيسة، وطدة الؿستحاضة الؿبتدأة وط

 .الحرة ثالثة أشفر واألمة شفران ألن يالب الـساء يحضـ يف كؾ شفر حقضة

وإن طؾؿت مـ ارتػع حقضفا ما رفعف مـ مرض أو رضاع أو يقرهؿا فال تزال ـ 2

لؿ تقلس مـ الدم  يف طدة حتك يعقد الحقض فتعتد بف وإن صال الزمـ: ألهنا مطؾؼة

 .خؿسقـ سـة فتعتد طدة اإلياس، أي: طدة ذات اإلياس أو تبؾغ سـ اإلياس

 ويؼبؾ ققل زوج أكف لؿ يطؾؼ إال بعد حقض أو والدة أو يف وقت كذا.
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 : ايطادض١ َٔ املعتدات

امرأة الؿػؼقد ترتبص حرة كاكت أو أمة أربع سـقـ مـ فؼده إن كان ضاهر يقبتف 

قـ سـة مـ والدتف إن كان ضاهر يقبتف السالمة ثؿ تعتد لؾقفاة الفالك، وتؿام تسع

أربعة أشفر وطشرة أيام وأمة فؼد زوجفا كحرة يف الرتبص أربع سـقـ أو تسعقـ 

وال تػتؼر  سـة وأما يف العدة لؾقفاة بعد الرتبص الؿذكقر فعدهتا كصػ طدة الحرة

ة كؿا لق قامت زوجة الؿػؼقد إلك حؽؿ حاكؿ بضرب مدة الرتبص وطدة القفا

 أيضا إلك صالق ولل زوجفا. البقـة وكؿدة اإليالء، وال تػتؼر

  :ٚإٕ تصٚدت شٚد١ املفكٛد بعد َد٠ ايرتبص ٚايعد٠

الثاين ففل لألول ألكا تبقـا بؼدومف بطالن كؽاح الثاين وال  فؼدم األول قبؾ وطءـ 1

زوجة بالعؼد وإن قدم األول بعد وطء الثاين فـؾألول أخذها ـ 2.ماكع مـ الرد

األول ولق لؿ يطؾؼ الثاين وال يطل ها األول قبؾ فراغ طدة الثاين، ولألول تركفا مع 

 الثاين مـ يقر تجديد طؼد لؾثاين

 حبح: 

يف ابـ حؿدان قال و مـ يقر تجديد طؼد لؾثاين، وقال الؿـؼح: األصح بعؼد.

وطؾك هذا فتعتد  الرطاية: وإن قؾـا يحتاج الثاين طؼدا جديدا صؾؼفا األول لذلؽ.
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بعد صالق األول، ثؿ يجدد الثاين طؼدا: ألن زوجة اإلكسان ال تصقر زوجة لغقره  

 بؿجرد تركف لفا، وقد تبقـا بطالن طؼد الثاين بؼدوم األول. 

ويلخذ الزوج األول قدر الصداق الذي أططاها مـ الزوج الثاين إذا تركفا لف 

اق الذي ساق إلقفا هق ويرجع الثاين لؼضاء طؾل وطثؿان أكف يخقر بقـفا وبقـ الصد

طؾقفا بؿا أخذه األول مـف ألهنا يرامة لزمتف بسبب وصئف لفا فرجع هبا طؾقفا كؿا لق 

 .يرتف

 ومتك فرق بقـ زوجقـ لؿقجب تؿ بان اكتػاؤه فؽؿػؼقد.

 طدة مـ مات زوجفا الغائب

لػرقة ومـ مات زوجفا الغائب اطتدت مـ مقتف أو صؾؼفا وهق يائب اطتدت مـذ ا

وإن لؿ تحد أي: وإن لؿ تلت باإلحداد يف صقرة الؿقت: ألن اإلحداد لقس شرصا 

 .الكؼضاء العدة

وطدة مقصقءة بشبفة أو زكا أو مقصقءة بعؼد فاسد كؿطؾؼة حرة كاكت أو أمة 

مزوجة: ألكف وطء يؼتضل شغؾ الرحؿ فقجبت العدة مـف كالـؽاح الصحقح 

أو زكا  حرم طؾك زوج وصئت زوجتف بشبفةوتستربأ أمة يقر مزوجة بحقضة وال ي

 .فرج زمـ طدة يقر وطء يف
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وإن وصئت معتدة بشبفة أو كؽاح فاسد فرق بقـ الؿعتدة الؿقصقءة والقاصئ 

وأتؿت طدة األول سقاء كاكت طدتف مـ كؽاح صحقح أو فاسد أو وطء بشبفة ما 

ال يحتسب لؿ تحؿؾ مـ الثاين فتـؼضل طدهتا مـف بقضع الحؿؾ ثؿ تعتد لألول و

بقصئف ثؿ بعد  طدة األول مـ طدة األول مؼامفا طـد الثاين بعد وصئف الكؼطاع

اطتدادها لألول اطتدت لؾثاين ألهنؿا حؼان اجتؿعا لرجؾقـ فؾؿ يتداخال وقدم 

 ؿا لق تساويا يف مباح يقر ذلؽ.أسبؼفؿا ك

ؼضاء لقاصئفا بذلؽ بعؼد بعد اك وتحؾ الؿقصقءة يف طدهتا بشبفة أو كؽاح فاسد

وإن تزوجت الؿعتدة يف طدهتا لؿ تـؼطع طدهتا حتك يدخؾ هبا أي: يطلها:  العدتقـ

ألن طؼده باصؾ فال تصقر بف فراشا فنذا فارقفا الثاين بـت طؾك طدهتا مـ األول ثؿ 

استلكػت العدة مـ الثاين وإن أتت الؿقصقءة بشبفة يف طدهتا بقلد مـ أحدهؿا 

بالقلد، سقاء كان مـ األول أو مـ الثاين ثؿ اطتدت أي:  بعقـف اكؼضت مـف طدهتا بف

لمخر بثالثة قروء ويؽقن القلد لألول إذا أتت بف لدون ستة أشفر مـ وطء الثاين، 

ويؽقن لؾثاين إذا أتت بف ألكثر مـ أربع سـقـ مـذ باكت مـ األول، وإن أشؽؾ 

 .طرض طؾك الؼافة
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لعدة بقصئف ودخؾت فقفا بؼقة ومـ وصئ معتدتف البائـ يف طدهتا بشبة استلكػت ا 

العدة األولك ألهنؿا طدتان مـ واحد لقصئقـ يؾحؼ الـسب فقفؿا لحققا واحدا 

 .فتداخال

 وتبـل الرجعقة إذا صؾؼت يف طدهتا طؾك طدهتا، وإن راجعفا ثؿ صؾؼفا استلكػت. 

وإن كؽح مـ أباهنا يف طدهتا ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل هبا بـت طؾك ما مضك مـ 

كف صالق يف كؽاح ثان قبؾ الؿسقس والخؾقة، فؾؿ يقجب طدة، بخالف طدهتا: أل

 ما إذا راجعفا ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل: ألن الرجعة إطادة إلك الـؽاح األول.

 فصم اإلدداد
 اإلحداد: ترك الزيـة

 يحرم إحداد فقق ثالث طؾك مقت يقر زوج

 :ًٜٚصّ اإلحداد َد٠ ايعد٠

الـؽاح فاسدا لؿ  نن كانفيف كؽاح صحقح، ـ 2زوجفا طـفا كؾ امرأة متقىف ـ 1

وال يعترب لؾزوم اإلحداد كقهنا وارثة أو ، يؾزمفا اإلحداد: ألهنا لقست زوجة

مؽؾػة فقؾزمفا ولق ذمقة أو أمة أو يقر مؽؾػة فقجـبفا ولقفا الطقب وكحقه وسقاء 

 .لتساويفـ يف لزوم اجتـاب الؿحرمات كان الزوج مؽؾػا أو ال
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 .لبائـ مـ حل وال يسـ لفا، قالف يف  الرطايةويباح اإلحداد  

 :ٚال جيب اإلحداد

أو ـ 5أو كؽاح فاسد ـ 4أو زكا ـ 3وال طؾك مقصقءة بشبفة ـ 2 طؾك مطؾؼة رجعقةـ 1

 أو مؾؽ يؿقـ ألهنا لقست زوجة متقىف طـفا.ـ 6كؽاح باصؾ 

 :ٚاإلحداد ادتٓاب

 .أو يريبف يف الـظر إلقفاـ 2ما يدطق إلك جؿاطفا ـ 1

 سى:ت

ـ 5ـ وترك الحؾل 4ـ وترك الزيـة يف الثقاب 3ـ ترك الزيـة يف البدن 2ـ ترك الطقب 1

 ترك الؿبقت خارج الؿـزل.

الزيـة والطقب والتحسقـ بنسػقداج وكحقه والحـاء وما صبغ لؾزيـة قبؾ فترتك 

كسج أو بعده كلحؿر وأصػر وأخضر وأزرق صافققـ وترك حؾل وكحؾ أسقد بال 

 .حاجة
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 َٔ: متٓعال  

و ال ترك أبقض ولق كان حسـا مـ إبريسؿ: ـ 3 وال ترك كؼابـ 2تقتقاء وكحقها ـ 1

وال تؿـع مـ لبس مؾقن لدفع وسخ ـ 4ألن حسـف مـ أصؾ خؾؼتف فال يؾزم تغققره 

 وال مـ تـظقػ ويسؾ.ـ 6وال مـ أخذ ضػر وكحقه ـ 5كؽحؾل 

 فصم ادلكبٌ انري رمضً فٍّ انصٔجخ ػدح انٕفبح
قفاة يف الؿـزل الذي مات زوجفا، وهل بف حقث وجبت فال يجقز وتجب طدة ال

 .أن تتحقل مـف بال طذر

 :فإٕ حتٛيت

حقلت بحؼ يجب طؾقفا  أو حقلت قفرا أوـ 3أو مالفا ـ 2خقفا طؾك كػسفا ـ 1

أو ال تجد ما ـ 6أو صؾب فقق أجرتف ـ 5أو بتحقيؾ مالؽف لفا ـ 4الخروج مـ أجؾف 

ؼؾت حقث شاءت لؾضرورة ويؾزم مـتؼؾة بال حاجة تؽرتي بف إال مـ مالفا اكت

 .العقد

وتـؼضل العدة بؿضل الزمان حقث كاكت ولؾؿتقىف طـفا زمـ العدة الخروج 

ألكف مظـة الػساد وإن تركت اإلحداد طؿدا أثؿت وتؿت  لحاجتفا هنارا ال لقال

زمان العدة: ألن اإلحداد لقس شرصا يف اكؼضاء العدة،  طدهتا بؿضل زماهنا
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جعقة يف لزوم مسؽـ كؿتقىف طـفا، وتعتد بائـ بؿلمقن مـ البؾد حقث شاءت، ور

وال تبقت إال بف، وال تسافر، وإن أراد إسؽاهنا بؿـزلف أو يقره تحصقـا لػراشف وال 

 محذور فقف لزمفا.

 ثبة االسزرباء
ملخقذ مـ الرباءة وهل التؿققز والؼطع، وشرطا: تربص يؼصد مـف العؾؿ برباءة 

 .يؿقـرحؿ مؾؽ 

مـ مؾؽ أمة يقصل مثؾفا ببقع أو هبة أو سبل أو يقر ذلؽ مـ صغقر وذكر وضدهؿا 

وكحقها قبؾ  وهق الؽبقر والؿرأة حرم طؾقف وصمها ومؼدمات القطء مـ قبؾة

وإن أطتؼفا قبؾ استربائفا لؿ يصح أن يتزوجفا قبؾ استربائفا، وكذا لقس  استربائفا

مها، ومـ وصئ أمتف ثؿ أراد تزويجفا أو بقعفا لفا أن تتزوج يقره إن كان بائعفا يط

حرما حتك يستربئفا، فنن خالػ صح البقع دون التزويج، وإن أطتؼ سريتف أو أم 

 ولده أو طتؼت بؿقتف لزمفا استرباء كػسفا إن لؿ يؽـ استربأها.

 نٝف١ٝ االضترباء:

 االضترباء ٜهٕٛ بٛاحد َٔ أزبع١ أَٛز:

 ـ مـ ارتػع حقضفا.4ـ بقضع الحؿؾ 3ـ شفر 2ـ حقضة 1
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ـ 3 واسترباء مـ تحقض بحقضةـ 2واسترباء الحامؾ بقضعفا كؾ الحؿؾ ـ 1 

ـ 4 واسترباء اآليسة والصغقرة بؿضل شفر لؼقام الشفر مؼام حقضة يف العدة

واسترباء مـ ارتػع حقضفا ولؿ تدر ما رفعف طشرة أشفر، وتصدق األمة إن قالت 

 .حضت

رث بقطء مقرثف، أو ادطت مشرتاة أن لفا وإن ادطت مقروثة تحريؿفا طؾك وا

 زوجا صدقت: ألكف ال يعرف إال مـ جفتفا.

 كزبة انسضبع
لغة: مص الؾبـ مـ الثدي، وشرطا: مص مـ دون الحقلقـ لبـا ثاب طـ الرضاع 

، وطـف ال يشرتط الحؿؾ، وال القطء وفاقا أو شربف أو كحقهولق قبؾ وضع، حؿؾ 

 لؾجؿفقر.

 م مـ الـسبيحرم مـ الرضاع ما يحر

 غسٚط ايسضاع احملسّ:

وتحرم الخؿس إذا كاكت يف ـ 2 والؿحرم مـ الرضاع خؿس رضعاتـ 1

 .الحقلقـ
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أو اكتؼال إلك ثدي آخر فرضعة، فنن طاد فرضعة، ومتك امتص ثؿ قطعف لتـػس 

، والقجقر: هق والسعقط يف أكػ والقجقر يف فؿ محرم كرضاع، ولق قريبا فثـتان

 التؼطقر يف الػؿ.

 :ديٚي

الؿرأة ولبـ ـ 3ولبـ الؿقصقءة بشبفة ـ 2 كؾبـ الحقة يحرم الؿرأة الؿقتةـ 1

الؿقصقءة بـؽاح الؿرأة و لبـ ـ 4الؿقصقءة بعؼد فاسد كالؿقصقءة بـؽاح صحقح 

ؿرتضع ابـا لفا مـ المحرم لؽـ يؽقن  بزكاالؿقصقءة  لبـ الؿرأةوـ 5باصؾ إجؿاطا 

ؿ تثبت األبقة مـ الـسب لؿ يثبت ما هق الرضاع فؼط يف األخقرتقـ: ألكف لؿا ل

 .فرطفا

 ايرٟ ال حيسّ: ٚايًدي 

وال مقصقءة فال يحرم، فؾق ارتضع صػؾ ـ 3 ولبـ يقر حبؾكـ 2 لبـ البفقؿةـ 1 

 وصػؾة مـ هبقؿة أو رجؾ أو خـثك مشؽؾ أو مؿـ لؿ تحؿؾ لؿ يصقرا أخقيـ.

 أحهاّ ايسضاع:

 :لؿرتضع ولدهافؿتك أرضعت امرأة صػال دون الحقلقـ صار ا
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 .ويف الؿحرمقةـ 4 والخؾقةـ 3وإباحة الـظر ـ 2 يف تحريؿ الـؽاحـ 1 

 :دٕٚ

 ـ واإلرث.4والقالية ـ 3والعؼؾ ـ 2وجقب الـػؼة ـ 1

بسبب حؿؾفا مـف  وصار الؿرتضع أيضا فقؿا تؼدم فؼط ولد مـ كسب لبـفا إلقف

ألن ولدها ال ولق بتحؿؾفا ماءه أو وصئ بـؽاح أو شبفة بخالف مـ وصئ بزكا: 

وصارت محارم القاصئ الالحؼ بف الـسب كآبائف ، يـسب إلقف فالؿرتضع كذلؽ

وأمفاتف وأجداده وجداتف وإخقتف وأخقاتف وأوالدهؿ وأطؿامف وطؿاتف وأخقالف 

وخاالتف محارم الؿرتضع وصارت محارم الؿرضعة كآبائفا وأخقاهتا وأطؿامفا 

 .وكحقهؿ محارم الؿرتضع

 :دٕٚ

 .وفروطفؿا فال تـتشر الحرمة ألولئؽـ 3وأصقلفؿا  ـ2أبقيف ـ 1

فتباح الؿرضعة ألبل الؿرتضع وأخقف مـ الـسب، وتباح أمف وأختف مـ الـسب 

 ألبقف وأخقف مـ رضاع إجؿاطا كؿا يحؾ ألخقف مـ أبقف أختف مـ أمف.
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ومـ حرمت طؾقف بـتفا كلمف وجدتف وأختف فلرضعت صػؾة حرمتفا طؾقف أبدا 

 مـف إن كاكت زوجة لف لؿا مـ أكف يحرم مـ الرضاع ما يحرم مـوفسخت كؽاحفا 

 .الـسب

ومـ أرضع خؿس أمفات أوالده بؾبـف زوجة لف صغرى حرمت طؾقف لثبقت األبقة 

 دون أمفات أوالده لعدم ثبقت األمقمة.

 

وكؾ امرأة أفسدت كؽاح كػسفا بـسبب رضاع قبؾ الدخقل فال مفر لفا لؿجلء 

إن كاكت الزوجة صػؾة فدبت فرضعت مـ أم أو أخت لف  الػرقة مـ جفتفا وكذا

كائؿة اكػسخ كؽاحفا وال مفر لفا: ألكف ال فعؾ لؾزوج يف الػسخ وإن أفسدت كؽاح 

كػسفا بعد الدخقل فؿفرها بحالف الستؼرار الؿفر بالدخقل وإن أفسده أي: 

فعؾ  كؽاحفا يقرها فؾفا طؾك الزوج كصػ الؿسؿك قبؾف أي: قبؾ الدخقل: ألكف ال

لفا يف الػسخ ولفا جؿقعف بعد الدخقل الستؼراره بف ويرجع الزوج بف أي: بؿا 

يرمف مـ كصػ أو كؾ طؾك الؿػسد: ألكف أيرمف، فنن تعدد الؿػسد وزع الغرم 

 طؾك الرضعات الؿحرمة.

 

ومـ قال لزوجتف أكت أختل لرضاع بطؾ الـؽاح حؽؿا: ألكف أقر بؿا يقجب فسخ 
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لؽ فنن كان إقراره )قبؾ الدخقل وصدقتف أهنا أختف فال مفر الـؽاح بقـفؿا فؾزمف ذ 

لفا: ألهنؿا اتػؼا طؾك أن الـؽاح باصؾ مـ أصؾف وإن أكذبتف يف ققلف إهنا أختف قبؾ 

فؾفا كصػ الؿسؿك: ألن ققلف يقر مؼبقل طؾقفا يف إسؼاط حؼفا ويجب  الدخقل

ؿ تؽـ مؽـتف مـ الؿفر كؾف إذا كان إقراره بذلؽ بعد الدخقل ولق صدقتف ما ل

 .كػسفا مطاوطة

وإن قالت هل ذلؽ أي: قالت زوجفا أخقها مـ الرضاع وأكذهبا ففل زوجتف 

حؽؿا أي: ضاهرا: ألن ققلفا ال يؼبؾ طؾقف يف فسخ الـؽاح: ألكف حؼف، وأما باصـا 

 .فنن كاكت صادقة فال كؽاح، وإال ففل زوجتف أيضا

 ايػو يف ايسضاع:

 كؿالف أي: كقكف خؿس رضعات أو شؽت وإذا شؽ يف الرضاع أو شؽ يف

 .الؿرضعة يف ذلؽ وال بقـة فال تحريؿ ألن األصؾ طدم الرضاع الؿحرم

 مرضقة ثبت. واحدة طدلة وإن شفدت بف امرأة 
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 أزبع: ٚنسٙ اضرتضاع

 وبرصاء.ـ 4وجذماء ـ 3وسقئة الخؾؼ ـ 2فاجرة ـ 1

 

  كزبة انُفمبد
قكف خبزا وإداما وكسقة ومسؽـا كػاية مـ يؿ اصطالحا:جؿع كػؼة، والـػؼات 

 وتقابعفا.

 ايٓفكات تٓكطِ إىل مخط١ أقطاّ:

  ـ كػؼة البفائؿ.4ـ كػؼة العبقد 3ـ كػؼة األقارب 2ـ كػؼة الزوجات 1

 :ًٜصّ ايصٚج ْفك١ شٚدت٘

 .وسؽـاها بؿا يصؾح لؿثؾفاـ 3كسقة ـ و2ققتا أي: خبزا وإداما ـ 1

سارهؿا أو إطسارهؿا أو بقسار أحدهؿا ويعترب الحاكؿ تؼدير ذلؽ بحالفؿا أي: بق

وإطسار اآلخر طـد التـازع بقـفؿا فقػرض الحاكؿ لؾؿقسرة تحت الؿقسر قدر 

كػايتفا مـ أرفع خبز البؾد وأدمف، ويػرض لفا لحؿا طادة الؿقسريـ بؿحؾفؿا، 

ويػرض لؾؿقسرة تحت الؿقسر مـ الؽسقة ما يؾبس مثؾفا مـ حرير ويقره كجقد 
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ؾ ما يػرضف مـ الؽسقة قؿقص وسراويؾ وصرحة ومؼـعة كتان وقطـ، وأق 

ومداس ومضربة لؾشتاء ولؾـقم فراش ولحاف وإزار لؾـقم يف محؾ جرت العادة 

بف فقف، ومخدة ولؾجؾقس حصقر جقد وزلل أي: بساط، وال بد مـ ماطقن الدار، 

ويؽتػل بخزف وخشب، والعدل ما يؾقؼ هبؿا، وال يؾزمف مؾحػة وخػ 

  .لخروجفا

رض الحاكؿ لؾػؼقرة تحت الػؼقر مـ أدكك خبز البؾد، ومـ أدم يالئؿف وتـؼؾ ويػ

متربمة مـ أدم إلك آخر ويػرض لؾػؼقرة مـ الؽسقة ما يؾبس مثؾفا ويجؾس ويـام 

طؾقف، ويػرض لؾؿتقسطة مع الؿتقسط، والغـقة مع الػؼقر وطؽسفا كػؼقرة تحت 

وطؾك الزوج ممكة كظافة يـل ما بقـ ذلؽ طرفا ألن ذلؽ هق الالئؼ بحالفؿا 

زوجتف مـ دهـ وسدر وثؿـ ماء ومشط وأجرة ققؿة دون ما يعقد بـظافة خادمفا 

 .فال يؾزمف: ألن ذلؽ يراد لؾزيـة وهل يقر مطؾقبة مـ الخادم

 :ًٜصّ ايصٚج يصٚدت٘ الٚ

حاجتفا الضرورية  وأجرة صبقب إذا مرضت: ألن ذلؽ لقس مــ 2دواء ـ 1

 .ثؿـ صقب وحـاء وخضاب وكحقهوال يؾزمف ـ 3الؿعتادة 
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  :ملٔ خيدّ َجًٗا ٚعًٝ٘ ا.ٚإٕ أزاد َٓٗا تصٜٓا أٚ قطع زائخ١ نس١ٜٗ ٚأت٢ ب٘ يصَٗ

 وطؾقف أيضا ممكسة لحاجة.ـ 2خادم واحد ـ 1

 فصم َفمخ ادلطهمخ انسجؼٍخ ٔكسٕرٓب ٔسكُبْب
 :ْٚفك٘ املطًك١

والبائـ ـ 2ؾرجعقة وال قسؿ ل، الرجعقة وكسقهتا وسؽـاها كالزوجة ألهنا زوجةـ 1

الـػؼة والؽسقة والسؽـك إن كاكت ا بػسخ أو صالق ثالثا أو طؾك طقض لف

 .حامال

يظـفا حائال فباكت  الـػؼة ومـ أكػؼ يظـفا حامال فباكت حائال رجع، ومـ ترك

 وطـف ال يؾزمف ما مضك.حامال لزمف ما مضك، 

 .جعومـ ادطت حؿال وجب إكػاق ثالثة أشفر، فنن مضت ولؿ يبقـ ر

والـػؼة لؾبائـ الحامؾ لؾحؿؾ كػسف ال لفا مـ أجؾف ألهنا تجب بقجقده وتسؼط 

بعدمف، فتجب لحامؾ كاشز ولحامؾ مـ وطء بشبفة أو كؽاح فاسد أو مؾؽ يؿقـ، 

 ا.ولق أطتؼف
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بؿضل الزمان. قال الؿـؼح: ما لؿ تستدن بنذن حاكؿ الـػؼة طؾك الحامؾ وتسؼط  

 أو تـػؼ بـقة رجقع.

 :ٚأٟ شٚد١

بصقم أو حج أو أحرمت  أو تطقطت بال إذكفـ 3أو كشزت ـ 2حبست ولق ضؾؿا ـ 1

أو طـ قضاء رمضان مع سعة وقتف ـ 4بـذر حج أو كذر صقم أو صامت طـ كػارة 

أو سافرت لحاجتفا ولق بنذكف سؼطت كػؼتفا: ألهنا مـعت كػسفا ـ 5بال إذن زوج 

بػريضة مـ صقم أو  طـف بسبب ال مـ جفتف فسؼطت كػؼتفا بخالف مـ أحرمت

حج أو صالة ولق يف أول وقتفا بسـتفا أو صامت قضاء رمضان يف آخر شعبان: 

 .يف حجة فرض كحضر الـػؼة ألهنا فعؾت ما أوجب الشرع طؾقفا وقدر

 .وإن اختؾػا يف كشقز أو أخذ كػؼة فؼقلفا

 ْفك١ املتٛف٢ عٓٗا شٚدٗا:

: ألن الؿال اكتؼؾ طـ الزوج وال كػؼة وال سؽـك مـ تركة لؿتقىف طـفا ولق حامال

إلك القرثة، وال سبب لقجقب الـػؼة طؾقفؿ، فنن كاكت حامال فالـػؼة مـ حصة 

 كاكت، وإال فعؾك وارثف الؿقسر.الحؿؾ مـ الرتكة إن 
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ولؿـ وجبت لفا الـػؼة مـ زوجة ومطؾؼة رجعقة وبائـ حامؾ وكحقها أخذ كػؼة 

وقت الحاجة إلقف، فال يجقز مـ صؾقع الشؿس: ألكف أول  :كؾ يقم مـ أولف

 وال ققؿة الـػؼة. ، تلخقره طـف، والقاجب دفع ققت مـ خبز وأدم ال حب

وال يجب طؾقفا أخذ ققؿة الـػؼة: ألن ذلؽ معاوضة، فال يجرب طؾقف مـ امتـع 

مـفؿا، وال يؿؾؽ الحاكؿ فرض يقر القاجب كدارهؿ إال برتاضقفؿا فنن اتػؼا 

ك تلخقرها أو تعجقؾفا مدة صقيؾة أو قؾقؾة جاز ألن طؾك أخذ الؼقؿة أو اتػؼا طؾ

 ا.الحؼ ال يعدوهؿ

ولفا الؽسقة كؾ طام مرة يف أول العام مـ زمـ القجقب: ألكف أول وقت الحاجة 

إلك الؽسقة، فقعطقفا كسقة السـة: ألكف ال يؿؽـ ترديد الؽسقة طؾقفا شقئا فشقئا، 

ووصاء وستارة يحتاج إلقفا.  بؾ هق شلء واحد يستدام إلك أن يبؾك، وكذا يطاء

 واختار ابـ كصر اهلل

أهنا كؿاطقن الدار ومشط تجب بؼدر الحاجة، ومتك اكؼضك العام والؽسقة باققة 

 .فعؾقف كسقة لؾجديد
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وإذا ياب الزوج أو كان حاضرا ولؿ يـػؼ طؾك زوجتف )لزمتف كػؼة ما مضك  

كف حؼ يجب مع وكسقتف ولق لؿ يػرضفا الحاكؿ ترك اإلكػاق لعذر أو ال: أل

 .القسار واإلطسار، فؾؿ يسؼط بؿضل الزمان كاألجرة

وإن أكػؼت الزوجة يف يقبة الزوج مـ مالف فبان مقتا يرمفا القارث لؾزوج ما 

أكػؼتف بعد مقتف الكؼطاع وجقب الـػؼة طؾقف بؿقتف، فؿا قبضتف بعده ال حؼ لفا فقف 

 ببدلف. فا القارثفقرجع طؾق

 ما تجب بف كػؼة الزوجة

 غسٚط ٚدٛب ْفك١ ايصٚد١:

التل يقصل مثؾفا وجبت طؾقف كػؼتفا أو بذلت تسؾقؿ كػسفا ـ 2ومـ تسؾؿ زوجتف ـ 1

أو بذلف ولقفا ومثؾفا يقصل بلن تؿ لفا تسع سـقـ وجبت كػؼتفا وكسقهتا ولق مع 

 .صغر زوج ومرضف وجبف وطـتف

الصبل: ألن مع صغر الزوج طؾك بذل كػؼتفا وكسقهتا مـ مال  الزوج ويجرب ولل

 الـػؼف كلرش جـاية. 

ومـ بذلت التسؾقؿ وزوجفا يائب لؿ يػرض لفا حتك يراسؾف حاكؿ، ويؿضل 

 زمـ يؿؽـ قدومف يف مثؾف.
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لؾزوجة مـع كػسفا مـ الزوج حتك تؼبض صداقفا الحال ألكف ال يؿؽـفا يباح و

 استدراك مـػعة البضع لق طجزت طـ أخذه بعد، ولفا الـػؼة يف مدة االمتـاع

لذلؽ: ألكف بحؼ فنن سؾؿت كػسفا صقطا قبؾ قبض حال الصداق ثؿ أرادت 

الؿـع لؿ تؿؾؽف وال كػؼة لفا مدة االمتـاع، وكذا لق تساكـا بعد العؼد فؾؿ يطؾبفا 

 .ولؿ تبذل كػسفا فال كػؼة

وإذا أطسر الزوج بـػؼة الؼقت أو أطسر بالؽسقة أي: كسقة الؿعسر أو أطسر 

 أطسر بالؿسؽـ أي: مسؽـ والؿعسر أو كسقتف أبـبعضفا أي: بعض كػؼة 

معسر أو صار ال يجد الـػؼة إال يقما دون يقم فؾفا فسخ الـؽاح مـ زوجفا 

ػسخ فقرا أو مرتاخقا بنذن الحاكؿ ولفا الصرب مع مـع كػسفا وبدوكف، تف الؿعسر

وال يؿـعفا تؽسبا وال يحبسفا فنن ياب زوج مقسر ولؿ يدع لفا كػؼة وتعذر 

استداكتفا طؾقف فؾفا الػسخ بنذن الحاكؿ ألن اإلكػاق  مـ مالف، وتعذرتأخذها 

 .طؾقفا مـ مالف متعذر، فؽان لفا الخقار كحال اإلطسار

وإن مـع مقسر كػؼة أو كسقة أو بعضفؿا وقدرت طؾك مالف أخذت كػايتفا وكػاية 

الف ولدها وخادمفا بالؿعروف بال إذكف، فنن لؿ تؼدر أجربه الحاكؿ، فنن يقب م

 وصرب طؾك الحبس فؾفا الػسخ لتعذر الـػؼة طؾقفا مـ قبؾف.
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 ثبة َفمخ األلبزة ٔادلًبنٍك يٍ اَديٍني ٔانجٓبئى 
 غسٚط ْفك١ األقازب األصٍٛ ثالث١:

 ـ طجز الؿـػؼ طؾقف طـ التؽسب.3ـ فؼر الؿـػؼ طؾقف 2ـ يـك الؿـػؼ 1

 غسٚط ْفك١ األقازب احلٛاغٞ أزبع١:

ـ اإلرث 4ـ طجز الؿـػؼ طؾقف طـ التؽسب 3لؿـػؼ طؾقف ـ فؼر ا2ـ يـك الؿـػؼ 1

 لؾؿـػؼ إذا مات الؿـػؼ طؾقف.

 ْفك١ األصٍٛ:

تجب الـػؼة كامؾة إذا كان الؿـػؼ طؾقف ال يؿؾؽ شقئا، أو تتؿتفا إذا كان ال يؿؾؽ 

  .البعض ألبقيف وإن طؾقا

 ْفك١ ايفسٚع:

حتك ذوي األرحام مـ  وتجب الـػؼة أو تتؿتفا لقلده وإن سػؾ ذكرا كان أو أكثك

آبائف وأمفاتف، كلجداده الؿدلقـ بنكاث وجداتف الساقطات، ومـ أوالده كقلد 

البـت سقاء حجبف الغـل معسر فؿـ لف أب وجد معسران وجبت طؾقف كػؼتفؿا 

ولق كان محجقبا مـ الجد بلبقف الؿعسر أو ال بلن لؿ يحجبف أحد، كؿـ لف جد 

 : ألكف وارثف.معسر وال أب لف، فعؾقف كػؼة جده
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 :ْفك١ احلٛاغٞ

كلخ  وتجب الـػؼة أو إكؿالفا لـؽؾ مـ يرثف الؿـػؼ بػرض كقلد ألم، أو تعصقب

وطؿ لغقر أم ال لؿـ يرثف برحؿ كخال وخالة سقى طؿقدي كسبف، سقاء ورثف 

قن الـػؼة طؾك مـ تجب طؾقف اآلخر كلخ لؾؿـػؼ أو ال كعؿة وطتقؼ وتؽ

 .بؿعروف

 

 يكسٜب ثالث١ غسٚط:ٜٚػرتط يٛدٛب ْفك١ ا

 األول: أن يؽقن الؿـػؼ وارثا لؿـ يـػؼ طؾقف.

طـ تؽسب ألن الـػؼة إكؿا تجب طؾك سبقؾ  الثاين: فؼر الؿـػؼ طؾقف، وطجزه

الؿقاساة والغـك بؿؾؽف، أو قدرتف طؾك التؽسب مستغـ طـ الؿقاساة، وال يعترب 

 لصحقح مؽؾػ ال حرفة لف. الـػؼة ، فتجبالخؾؼة كؼص

يـك الؿـػؼ، إذا فضؾ ما يـػؼف طؾقف طـ ققت كػسف وزوجتف ورققؼف يقمف الثالث: 

ولقؾتف، وطـ كسقة وسؽـك لـػسف وزوجتف ورققؼف مـ حاصؾ يف يده أو متحصؾ 

 .مـ صـاطة أو تجارة أو أجرة طؼار أو ريع وقػ وكحقه
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 :ٚال جتب ْفك١ ايكسٜب 

صـعة لحصقل وال مـ آلة ـ 3 وال مـ ثؿـ مؾؽـ 2مـ رأس مال التجارة ـ 1

 .الضرر بقجقب اإلكػاق مـ ذلؽ

 

 ضابط:

 ومـ قدر أن يؽتسب أجرب لـػؼة قريبف.

فـؿـ ، ومـ لف وارث يقر أب واحتاج لؾـػؼة فـػؼتف طؾك وارثف طؾك قدر إرثفؿ مـف

لف أم وجد طؾك األم مـ الـػؼة الثؾث والثؾثان طؾك الجد ألكف لق مات لقرثاه 

طؾك الجدة السدس والباقل طؾك األخ ألهنؿا كذلؽ، ومـ لف جدة وأخ لغقر أم 

ومـ لف ابـ فؼقر وأخ مقسر فال كػؼة لف ، يرثاكف كذلؽ واألب يـػرد بـػؼة ولده

 ؼره، وأما األخ فؾحجبف باالبـ.طؾقفؿا أما ابـف فؾػ

ومـ احتاج لـػؼة وأمة فؼقرة وجدتف مقسرة فـػؼتف طؾك الجدة لقسارها، وال يؿـع 

اشرتاط الؿقراث يف طؿقدي الـسب كؿا تؼدم ومـ طؾقف  ذلؽ حجبفا باألم لعدم

ألن ذلؽ مـ  كػؼة زيد مثال لؽقكف ابـف أو أباه أو أخاه وكحقه فعؾقف كػؼة زوجتف

حاجة الػؼقر لدطاء ضرورتف إلقف، كــػؼة ضئر مـ تجب كػؼتف، فقجب اإلكػاق 
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دي كسبف مـ طؿقوال كػؼة بؼرابة )مع اختالف ديـ( ولق  طؾقفؿا لحقلقـ كامؾقـ

 فتؾزم الـػؼة الؿسؾؿ لعتقؼف الؽافر وطؽسف إلرثف مـف. لعدم التقارث إذا إال بالقالء

ويمدي األجرة  ويجب طؾك األب أن يسرتضع لقلده إذا طدمت أمف أو امتـعت

لذلؽ: ألهنا يف الحؼقؼة كػؼة لتقلد الؾبـ مـ يذائفا وال يؿـع األب أمف إرضاع 

كف يػقت حؼ االستؿتاع يف بعض األحقان وال ولدها، ولف مـعفا مـ خدمتف: أل

إال لضرورة كخقف تؾػ  يؾزم الزوجة إرضاع ولدها، دكقئة كاكت أو شريػة

الرضقع بلن لؿ يؼبؾ ثدي يقرها وكحقه: ألكف إكؼاذ مـ هؾؽة. ويؾزم أم ولد إرضاع 

 .ولدها مطؾؼا، فنن طتؼت فؽبائـ

يقرها مجاكا ألهنا أشػؼ  ولؾؿرضعة صؾب أجرة الؿثؾ لرضاع ولدها ولق أرضعف

مـ يقرها ولبـفا أمرأ بائـا كاكت أم الرضقع يف األحقال الؿذكقرة أو تحت زوجة 

 لثاين مـعفا مـ إرضاع ولد األول ما لؿؾزوج االؿرضعة آخر فؾ وإن تزوجت ألبقف

 :تؽـ

أو لؿ يقجد ـ 3أو يضطر إلقفا بلن لؿ يؼبؾ ثدي يقرها ـ 2اشرتصتف يف العؼد ـ 1

 تعقـ طؾقفا إذا.قفيقرها 
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 فصم يف َفمخ انسلٍك 
 .ويجب طؾك السقد كػؼة رققؼف ولق آبؼا أو كاشزا

 ايٛادب:

وأن ال يؽؾػف ـ 4وسؽـك بالؿعروف ـ 3وكسقة ـ 2صعاما مـ يالب ققت البؾد ـ 1

 .مشؼا كثقرا

وهل جعؾف طؾك الرققؼ كؾ يقم أو كؾ شفر شقئا  :وإن اتػؼا طؾك الؿخارجة

 .كاكت قدر كسبف فلقؾ بعد كػؼتف إن جاز ؾسقدمعؾقما ل

ويريحف سقده وقت الؼائؾة وهل وسط الـفار ووقت الـقم، ووقت الصالة 

الؿػروضة ألن طؾقفؿ يف ترك ذلؽ ضررا، ويركبف السقد يف السػر طؼبف لحاجة: 

 لئال يؽؾػف ما ال يطقؼ.

التزويج أمة وصئفا  وإن صؾبت وإن صؾب( الرققؼ كؽاحا زوجف السقد أو باطف

 .لسقد أو زوجفا أو باطفا إزالة لضرر الشفقة طـفاا

 ٚجيب:

مجـقن مـ يؾل مالف إذا صؾبتف وإن ياب سقد طـ أم أمة أو ـ 2ويزوج أمة صبل ـ 1

ولده زوجت لحاجة كػؼة أو وطء. ولف تلديب رققؼف وزوجتف وولده ولق مؽؾػا 
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افريـ، وال مزوجا بضرب يقر مربح، ويؼقده إن خاف إباقف، وال يشتؿ أبقيف ولق ك

يؾزمف بقعف بطؾبف مع الؼقام بحؼف. وحرم أن تسرتضع أمة لغقر ولدها إال بعد ريف 

 وال يتسرى طبد مطؾؼا.

 فصم يف َفمخ انجٓبئى
 :ٚجيب عًٝ٘

ويجب طؾقف أن ال يحؿؾفا ما تعجز ـ 4 وما يصؾحفاـ 3وسؼقفا ـ 2طؾػ هبائؿف ـ 1

 .طـف لئال يعذهبا

خؾؼت لف كبؼر لحؿؾ وركقب وإبؾ وحؿر لحرث ويجقز االكتػاع هبا يف يقر ما 

 .وكحقه

 :ٚحيسّ

 .وال يحؾب مـ لبـفا ما يضر ولدهاـ 4ووسؿ فقف ـ 3وضرب وجف ـ 2لعـفا ـ 1

 :فإٕ عذص َايو ايب١ُٝٗ عٔ ْفكتٗا أدرب ع٢ً

أو ذبحفا إن أكؾت ألن بؼاءها يف يده مع ترك اإلكػاق ـ 3أو إجارهتا ـ 2بقعفا ـ 1

 تجب إزالتف، فنن أبك فعؾ حاكؿ األصؾح. طؾقفا ضؾؿ، والظؾؿ 
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 :يف احلٝٛإ ضت١ أغٝاء ٜٚهسٙ 

 ، وهق الشعر يف مؼدم الرأسوكاصقةـ 2 ، وهق الشعر يف أطؾك الرقبةمعرفةجز ـ 1

 .وكزو حؿار طؾك فرسـ 6أو وتر ـ 5وتعؾقؼ جرس ـ 4وذكب ـ 3

 .كالبققت والشجر وتستحب كػؼتف طؾك مالف يقر الحققان

 ثبة احلضبَخ
حػظ  شرطا:ـ الحضـ: وهق الجـب: ألن الؿربل يضؿ الطػؾ إلك حضـف، وم

 صغقر وكحقه طؿا يضره وتربقتف بعؿؾ مصالحف.

مختؾ العؼؾ ومجـقن ألهنؿ يفؾؽقن وهق تجب الحضاكة لحػظ صغقر ومعتقه: 

 .برتكفا ويضقعقن فؾذلؽ وجبت: إكجاء مـ الفؾؽة

 احلضا١ْ:ٚاألحل ب

فالؼربك ألهنـ يف معـك األم: لتحؼؼ  أمفاهتا الؼربك ثؿـ 2ألهنا أشػؼ طؾقف  أمـ 1

الؼربك فالؼربك: ألهنـ : ثؿ أمفاتف كذلؽـ 4ثؿ أب ألكف أصؾ الـسب ـ 3والدهتـ 

ثؿ جد كذلؽ األقرب فاألقرب: ألكف يف معـك أبل ـ 5يدلقـ بعصبة قريبة 

 ثؿ أخت ألبقيـ لتؼدمفا يفـ 7ثؿ أمفاتف كذلؽ الؼربك فالؼربك ـ 6الؿحضقن 

ثؿ ـ 11ثؿ خالة ألبقيـ ـ 11ثؿ أخت ألب ـ 9ثؿ أخت ألم كالجدات ـ 8الؿقراث 



 

 

151 

 

 والفزاق النكاحربع                     تهذيب الزوض المزبع

ثؿ طؿات كذلؽ أي: ـ 13ثؿ خالة ألب ألن الخاالت يدلقـ باألم ـ 12ألم  خالة

ثؿ خاالت أمف ـ 15ثؿ ألب ثؿ ألم: ألهنـ يدلقـ باألب ـ 14تؼدم العؿة ألبقيـ 

 .ف كذلؽثؿ طؿات أبقـ 17ثؿ خاالت أبقف كذلؽ ـ 16كذلؽ 

 :ٚال حضا١ْ

لعؿات األم مع طؿات األب: ألهنـ يدلقـ بلبل األم وهق مـ ذوي األرحام  ـ 1

وطؿات األب يدلقـ باألب وهق مـ أقرب العصبات ثؿ بـات إخقتف تؼدم بـت 

أخ شؼقؼ ثؿ بـت أخ ألم ثؿ بـت أخ ألب ومثؾفـ بـات أخقاتف ثؿ بـات أطؿامف 

تف كذلؽ ثؿ بـات أطؿام أبقف كذلؽ بـات طؿا ألبقيـ، ثؿ ألم ثؿ ألب وبـات

ثؿ تـتؼؾ لباقل العصبة األقرب فاألقرب  طؿات أبقف كذلؽ طؾك التػصقؾ الؿتؼدم

فتؼدم اإلخقة ثؿ بـقهؿ ثؿ األطؿام ثؿ بـقهؿ ثؿ أطؿام أب ثؿ بـقهؿ وهؽذا )فنن 

كاكت( الؿحضقكة )أكثك فـ( يعترب أن يؽقن العصبة )مـ محارمفا( ولق برضاع أو 

صاهرة إن تؿ لفا سبع سـقـ، فنن لؿ يؽـ لفا إال طصبة يقر سؾؿفا لثؼة يختارها م

)ثؿ( تـتؼؾ الحضاكة أو إلك محرمف، وكذا لق تزوجت أم ولقس لقلدها يقرها 

ثؿ أمفاتف فلخ مـ الذكقر واإلكاث يقر مـ تؼدم، وأوالهؿ أبق أم  لذوي أرحامف

 ألم فخال ثؿ تـتؼؾ )لؾحاكؿ( لعؿقم واليتف.
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ن امتـع مـ لف الحضاكة مـفا أو كان مـ لف الحضاكة يقر أهؾ لؾحضاكة اكتؼؾت وإ 

 يعـل إلك مـ يؾقف كقالية الـؽاح: ألن وجقد يقر الؿستحؼ كعدمف إلك مـ بعده

 :ألزبع١ ٚال حضا١ْ

حضاكة لػاسؼ ألكف  والـ 2لؿـ فقف رق ولق قؾ: ألهنا والية ولقس هق مـ أهؾفا ـ 1

حضاكة لؽافر طؾك مسؾؿ:  والـ 3ظ لؾؿحضقن يف حضاكتف ال يقثؼ بف فقفا وال ح

وال حضاكة لؿزوجة بلجـبل مـ ـ 4 ألكف أولك بعدم االستحؼاق مـ الػاسؼ

 .محضقن مـ حقـ طؼد ولق رضل زوج

فنن زال الؿاكع بلن طتؼ الرققؼ وتاب الػاسؼ وأسؾؿ الؽافر وصؾؼت الؿزوجة ولق 

 .لؿاكعرجعقا رجع إلك حؼف لقجقد السبب واكتػاء ا

 ضفس أحد األبٜٛٔ:

وإن أراد أحد أبقي الؿحضقن سػرا صقيال لغقر الضرار، إلك بؾد بعقد مسافة ـ 2

الؿحضقن ألبقف ألكف الذي يؼقم ة فحضاك انقصر فلكثر لقسؽـف والبؾد وصريؼف أماك

 .بتلديبف وتخريجف وحػظ كسبف، فنذا لؿ يؽـ القلد يف بؾد األب ضاع

 اجة ال لسؽـك فؿؼقؿ مـفؿا أولك وإن بعد السػر وكان لحـ 1

 السػر إضرارا بف  أو قرب السػر لحاجة ويعقد، فالؿؼقؿ مـفؿا أولك: ألن يفـ 3
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أو قرب السػر وكان لؾسؽـك فـالحضاكة ألمف ألهنا أتؿ شػؼة وإكؿا أخرجت ـ 4

 .اإلقـاعكالم الؿصـػ طـ ضاهره لققافؼ ما يف الؿـتفك و

 ذا ثهغ سجغ سُنيفصم يف ختٍري انٕند ثني أثٌّٕ إ
 وإذا بؾغ الغالم سبع سـقـ كامؾة طاقال خقر بقـ أبقيف فؽان مع مـ اختار مـفؿا.ـ 1

فنن اختار أباه كان طـده لقال وهنارا، وال يؿـع زيارة أمف، وإن اختارها كان طـدها  

لقال وطـد أبقف هنارا لقعؾؿف ويمدبف، وإن طاد فاختار اآلخر كؼؾ إلقف، ثؿ إن اختار 

 ول كؼؾ إلقف، وهؽذا، فنن لؿ يخرت أو اختارهؿا أقرع. األ

وال يؼر محضقن بقد مـ ال يصقكف ويصؾحف لػقات الؿؼصقد مـ الحضاكة وأبق 

األكثك أحؼ هبا بعد أن تستؽؿؾ السبع، ويؽقن الذكر بعد بؾقيف و رشده حقث 

ك مـذ شاء ألكف لؿ يبؼ طؾقف والية ألحد. ويستحب لف أن ال يػرد طـ أبقيف واألكث

يتؿ لفا سبع سـقـ طـد أبقفا وجقبا حتك يتسؾؿفا زوجفا ألكف أحػظ لفا وأحؼ 

بقاليتفا مـ يقره وال تؿـع األم مـ زيارهتا إن لؿ يخػ مـفا ولق كان األب طاجزا 

بحػظفا قدمت، قالف  طـ حػظفا أو يفؿؾف الشتغالف طـف أو قؾة ديـف واألم قائؿة

أن األب تزوج بضرة وهق يرتكفا طـد ضرة أمفا الشقخ تؼل الديـ. وقال: إذا قدر 

ال تعؿؾ مصؾحتفا بؾ تمذيفا أو تؼصر يف مصؾحتفا، وأمفا تعؿؾ مصؾحتفا وال 
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تمذيفا، فالحضاكة هـا لألم قطعا، وألبقفا وباقل طصبتفا مـعفا مـ االكػراد.  

 والؿعتقه ولق أكثك طـد أمف مطؾؼا.
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 تللقػ الػؼقر إلك طػق ربف
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 كتاب اجلُاياخ 
واصطالحا: ، جؿع جـاية، وهل لغة: التعدي طؾك بدن أو مال أو طرضالجـايات 

 التعدي طؾك البدن بؿا يقجب قصاصا أو ماال. 

ػر لف. ـ قتؾ مسؾؿا طؿدا طدواكا فسؼ، وأمره إلك اهلل، إن شاء طذبف وإن شاء غوم

 وتقبتف مؼبقلة.

 :ّادتيآ٘ ثالث٘ أضسب

 .والؼقد قتؾ الؼاتؾ بؿـ قتؾف، طؿد يختص الؼقد بفالضرب األول: 

 شسّط الكتل العند:

 .الؼصد: أن يؼصد الجاين الجـايةـ 1

 .شبف طؿد: والضرب الثاين

 .الث خطلالثالضرب و 

 :فـالكتل العند

فقؼتؾف بؿا يغؾب طؾك الظـ مقتف بف ـ 4معصقما ـ 3مـ يعؾؿف آدمقا ـ 2أن يؼصد ـ 1

 فال قصاص إن لؿ يؼصد قتؾف وال إن قصده بؿا ال يؼتؾ غالبا.



 

 

2 

 

  الجنايات ربع                          تهذيب الزوض المزبع

 تطع صْز:ّللعند 

 الصقرة األولك:

مثؾ أن يجرحف بؿا لف مقر أي: كػقذ يف البدن كسؽقـ وشقكة ولق بغرزه بنبرة 

 ها ولق لؿ يداو مجروح قادر جرحف.وكحق

 الثاكقة:الصقرة: 

قضربف بحجر كبقر وكحقه كؾت وسـدان ولق يف غقر مؼتؾ فنن فأن يؼتؾف بؿثؼؾ  

حال ضعػ ققة مـ مرض  كان الحجر صغقرا فؾقس بعؿد إال إن كان يف مؼتؾ أو

سؼػا  أو صغر أو كرب أو حر أو برد وكحقه أو يعقده بف أو يؾؼل طؾقف حائطا أو

 فقؿقت. وكحقهؿا أو يؾؼقف مـ شاهؼ

 الثالثة:الصقرة 

أن يؾؼقف بجحر أسد أو كحقه أو مؽتقفا بحضرتف أو يف مضقؼ بحضرة حقة أو  

 و يؾسعف طؼربا مـ الؼقاتؾ غالبا.يـفشف كؾبا أو حقة أ

 الرابعة:الصقرة 

ا، فنن جزه أو كثرهتؿيؾؼقف يف كار أو ماء يغرقف وال يؿؽـف التخؾص مـفؿا لع أو

 أمؽـف ففدر.
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 الخامسة:الصقرة  

 أو يخـؼف بحبؾ أو غقره أو يسد فؿف وأكػف أو يعصر خصقتف زمـا يؿقت يف مثؾف. 

 السادسة:الصقرة 

أو يحبسف ويؿـعف الطعام أو الشراب فقؿقت مـ ذلؽ يف مدة يؿقت فقفا غالبا  

 بشرط تعذر الطؾب طؾقف وإال ففدر.

 السابعة:الصقرة 

 يؼتؾ غالبا. أو يؼتؾف بسحر 

 الثامـة:الصقرة 

أو يؼتؾف بـسؿ بلن سؼاه سؿا ال يعؾؿ بف أو يخؾطف بطعام ويطعؿف لف أو بطعام أكؾف  

 .فقلكؾف جفال

 ضابط:

 سحر طدم طؾؿف أكف قاتؾ لؿ يؼبؾ. ومتك ادطك قاتؾ بسؿ أو

 التاسعة:الصقرة 
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لتقبة أو قتؾ طؿد أو شفدت طؾقف بقـة بؿا يقجب قتؾف مـ زكا أو ردة ال تؼبؾ معفا ا 

الشفقد بعد قتؾف وقالقا طؿدكا قتؾف فقؼاد هبذا كؾف وكحق ذلؽ ألهنؿ  ثؿ رجع

 .تقصؾقا إلك قتؾف بؿا يؼتؾ غالبا

 :ّخيتص بالكصاص

وحاكؿ طؾؿقا ـ 4فبقـة ـ 3ثؿ ولل طالؿ بذلؽ، ـ 2 مباشر لؾؼتؾ طالؿ بلكف ضؾؿـ 1

 ذلؽ.

 الكتل شبُ العند: 

 :ّشبُ العند

 .ولؿ يجرحف هباـ 3ال تؼتؾ غالبا ـ 2جـاية أن يؼصد ـ 1 

مؼتؾ بسقط أو طصا صغقرة وكحقها أو لؽزه وكحقه بقده أو  كؿـ ضربف يف غقر

 .أو بصغقر طؾك سطح فؿات، ألؼاه يف ماء قؾقؾ أو صاح بعاقؾ اغتػؾف

 الؼتؾ الخطا:

 الكتل ارتطأ ٓيكطه إىل قطنني:

 ـ خطل الػعؾ.2ـ خطل الؼصد 1

 ثؾ عؾ ما لف فعؾف موقتؾ الخطل أن يػ
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 خطأ الكصد لُ أزبع صْز: 

أو يرمل شخصا مباح الدم كحربل وزان ـ 2أن يرمل صقدا أو يرمل غرضا ـ 1

طؿد وـ 4وطؿد الصبل ـ 3 محصـ فقصقب آدمقا معصقما لؿ يؼصده بالؼتؾ فقؼتؾف

  .الؿجـقن ألكف ال قصد لفؿا كالؿؽؾػ الؿخطئ

 خطأ الفعل:

  .ه مؿا لف فعؾف فسؼطت مـف السؽقـ طؾك إكسان فؼتؾفغقرقطع لق أراد قطع لحؿ أو 

 قتل ارتطأ:فالهفازٗ يف 

 .والدية طؾك طاقؾتفـ 2 يف مال الؼاتؾـ 1

 .ويصدق إن قال: كـت يقم قتؾتف صغقرا أو مجـقكا، وأمؽـ

 صْزتني فَٔا الهفازٗ ّال دٓ٘:

قا بؿسؾؿ أو رمك كػارا ترتسـ 2ومـ قتؾ بصػ كػار مـ ضـف حربقا فبان مسؾؿا ـ 1

 وخقػ طؾقـا إن لؿ كرمفؿ ولؿ يؼصده فؼتؾف فعؾقف الؽػارة فؼط.
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 فصم يف قتم اجلًاػح تانٕادد
 إن صؾح فعؾ كؾ واحدبشرط:  تؼتؾ الجؿاطة: االثـان فلكثر بـالشخص القاحد

 وإن لؿ يصؾح فعؾ كؾ واحد لؾؼتؾ فال قصاص، ما لؿ يتقاصئقا طؾقف. ، لؼتؾف

لؼاتؾقـ أدوا دية واحدة ألن الؼتؾ واحد فال يؾزم بف وإن سؼط الؼقد بالعػق طـ ا

أكثر مـ دية كؿا لق قتؾقه خطل، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة ففؿا سقاء، وإن 

 قطع واحد حشقتف أو ودجقف ثؿ ذبحف آخر، فالؼاتؾ األول، ويعزر الثاين.

 صْز اإلنساِ:

لؿ يعػ ولقف أو الدية  الؼقد إنفومـ أكره مؽؾػا طؾك قتؾ معقـ مؽافئف فؼتؾف، ـ 1

إن طػا طؾك الؼاتؾ ومـ أكرهف: ألن الؼاتؾ قصد استبؼاء كػسف بؼتؾ غقره، 

وققل قادر: اقتؾ كػسؽ وإال ـ 2 والؿؽره تسبب إلك الؼتؾ بؿا يػضل إلقف غالبا

وإن أمر مؽؾػ بالؼتؾ غقر مؽؾػ لصغر أو جـقن، فالؼصاص ـ 3 قتؾتؽ إكراه

ف، ال يؿؽـ إيجاب الؼصاص طؾقف فقجب طؾك طؾك اآلمر: ألن الؿلمقر آلة ل

أو أمر مؽؾػ بالؼتؾ مؽؾػا يجفؾ تحريؿ الؼتؾ كؿـ كشل بغقر بالد ـ 4 الؿتسبب بف

بالؼتؾ السؾطان ضؾؿا  أو أمرـ 5 اإلسالم ولق طبدا لممر، فالؼصاص طؾك اآلمر

 مـ ال يعرف ضؾؿف فقف أي: يف الؼتؾ بلن لؿ يعرف الؿلمقر أن الؿؼتقل لؿ يستحؼ

الؼتؾ فؼتؾ الؿلمقر فالؼقد إن لؿ يعػ مستحؼف أو الدية إن طػا طـف طؾك اآلمر 
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ر والظاه بالؼتؾ دون الؿباشر: ألكف معذور لقجقب صاطة اإلمام يف غقر الؿعصقة، 

وإن قتؾ الؿلمقر مـ السؾطان أو غقره الؿؽؾػ ـ 6 أن اإلمام ال يلمر إال بالحؼ

طؾقف بالؼقد أو الدية لؿباشرتف الؼتؾ مع حال كقكف طالؿا بتحريؿ الؼتؾ فالضؿان 

بؿا يراه اإلمام مـ  دون اآلمر بالؼتؾ فال ضؿان طؾقف، لؽـ يمدب طدم العذر

ومـ دفع إلك غقر مؽؾػ آلة قتؾ ولؿ يلمره بف فؼتؾ لؿ يؾزم ـ 7 ضرب أو حبس

 .الدافع شلء

 صْزتني يف الكْد:

ؿا لق كان مـػردا ألبقة وإن اشرتك يف الؼتؾ اثـان ال يجب الؼقد طؾك أحدهـ 1

لؾؿؼتقل أو غقرهؿا مـ إسالم أو حرية، كؿا لق اشرتك أب وأجـبل يف قتؾ ولده، 

أو حر ورققؼ يف قتؾ رققؼ، أو مسؾؿ وكافر يف قتؾ كافر فالؼقد طؾك الشريؽ لألب 

يف قتؾ ولده، وطؾك شريؽ الحر والؿسؾؿ: ألكف شارك يف الؼتؾ العؿد العدوان، 

اص طـ األب والحر والؿسؾؿ لؿعـك يختص هبؿ، ال لؼصقر يف الؼص وإكؿا امتـع

بخالف ما لق اشرتك خاصئ وطامد أو مؽؾػ وغقره أو ولل قصاص ـ 2السبب، 

وأجـبل أو مؽؾػ وسبع أو مؼتقل يف قتؾ كػسف فال قصاص فنن طدل ولل 

الؼصاص إلك صؾب الؿال مـ شريؽ األب وكحقه لزمف كصػ الدية كالشريؽ يف 

 وطؾك شريؽ قـ كصػ ققؿة الؿؼتقل. إتالف مال،
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 تاب شزٔط ٔجٕب انقصاص
 :أزبع٘شسّط الكصاص 

  الشرط األول: أن يؽقن الؿؼتقل معصقم الدم.

عصؿة الؿؼتقل بلن ال يؽقن مفدر الدم فؾق قتؾ مسؾؿ حربقا أو كحقه أو قتؾ ذمل ف

ـف ؿمرتدا أو زاكقا محصـا، ولق قبؾ ثبقتف طـد حاكؿ لؿ يضأو أو غقره حربقا 

 بؼصاص وال دية ولق أكف مثؾف.

 تؽؾقػ الؼاتؾ. الشرط الثاين:

التؽؾقػ بلن يؽقن الؼاتؾ بالغا طاقال: ألن الؼصاص طؼقبة مغؾظة فال يجب ف

 قصاص طؾك صغقر وال مجـقن أو معتقه: ألكف لقس لفؿ قصد صحقح.

يف الشرط الثالث: الؿؽافلة بقـ الؿؼتقل وقاتؾف حال جـايتف بلن يساويف الؼاتؾ 

و مؾؽ الديـ والحرية والرق يعـل بلن ال يػضؾ الؼاتؾ الؿؼتقل بنسالم أو حرية أ

وال يؼتؾ حر ، بؽافر كتابل أو مجقسل ذمل أو معاهدفال يؼتؾ مسؾؿ حر أو طبد 

وكذا ال يؼتؾ حر بؿبعض، وال مؽاتب بؼـف: ألكف مالؽ لرقبتف وطؽسف بلن ، بعبد

تؾ الؼاتؾ، ويؼتؾ الؼـ بالؼـ، وإن قتؾ كافر مسؾؿا، أو قـ أو مبعض حرا يؼ
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اختؾػت ققؿتفؿا، كؿا يمخذ الجؿقؾ بالذمقؿ والشريػ بضده ويؼتؾ الذكر  

 .باألكثك واألكثك بالذكر والؿؽؾػ بغقر الؿؽؾػ

 الشرط الرابع: طدم القالدة بلن ال يؽقن الؿؼتقل ولدا لؾؼاتؾ وإن سػؾ، وال لبـتف

 .بالقلد وإن سػؾ وإن سػؾت فال يؼتؾ أحد األبقيـ وإن طال

 .ويؼتؾ القلد بؽؾ مـ األبقيـ وإن طؾقا

ومتك ورث قاتؾ أو ولده بعض دمف فال ققد، فؾق قتؾ أخا زوجتف فقرثتف ثؿ ماتت 

 فقرثفا الؼاتؾ أو ولده فال قصاص: ألكف ال يتبعض.

 تاب استيفاء انقصاص
  .هق فعؾ مجـل طؾقف أو فعؾ ولقف بجان مثؾ فعؾف أو شبففاالستقػاء: 

 ٓشرتط الضتٔفاٛ الكصاص ثالث٘ شسّط:

: كقن مستحؼف بالغا طاقال فنن كان مستحؼ الؼصاص أو بعض الشرط األول

مستحؼف صبقا أو مجـقكا لؿ يستقفف لفؿا أب وال وصل وال حاكؿ: ألن الؼصاص 

ثبت لؿا فقف مـ التشػل واالكتؼام، وال يحصؾ ذلؽ لؿستحؼف باستقػاء غقره 

 وإن احتاج تحؼف إلك البؾقغ، ومع جـقكف إلك اإلفاقةوحبس الجاين مع صغر مس

 لـػؼة فؾقلل مجـقن فؼط العػق إلك الدية. الصغقر والؿجـقن
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الشرط الثاين: اتػاق األولقاء الؿشرتكقـ يف الؼصاص طؾك استقػائف، ولقس 

لبعضفؿ أن يـػرد بف ألكف يؽقن مستقفقا لحؼ غقره بغقر إذكف وال والية طؾقف وإن 

ل مـ الشركاء فقف غائبا أو صغقرا أو مجـقكا اكتظر الؼدوم لؾغائب كان مـ بؼ

والبؾقغ لؾصغقر والعؼؾ لؾؿجـقن، ومـ مات قام وارثف مؼامف، وإن اكػرد 

بعضفؿ طزر فؼط، ولشريؽ يف تركة جان حؼف مـ الدية، ويرجع وارث الؼصاص ب

 وإن طػا بعضفؿ سؼط الؼقد.جان طؾك مؼتص بؿا فقق حؼف، 

،فنذا  لث: أن يممـ يف االستقػاء أن يتعدى الجاين االستقػاء إلك غقرهالشرط الثا

لؿ تؼتؾ حتك تضع  وجب الؼصاص طؾك امرأة حامؾ أو امرأة حائؾ فحؿؾت

القلد وتسؼقف الؾبل، ألن قتؾ الحامؾ يتعدى إلك الجـقـ، وقتؾفا قبؾ أن تسؼقف الؾبل 

لؾبل إن وجد مـ يرضعف أططل يضره ألكف يف الغالب ال يعقش إال بف، ثؿ بعد سؼقف ا

يقجد مـ  ن لؿالقلد لؿـ يرضعف وقتؾت، ألن غقرها يؼقم مؼامفا يف إرضاطف، وإ

وال يؼتص مـ الحامؾ يف الطرف كالقد ، يرضعف تركت حتك تػطؿف لحقلقـ

والرجؾ حتك تضع وإن لؿ تسؼف الؾبل، والحد بالرجؿ إذا زكت الؿحصـة الحامؾ 

ؼصاص، فال ترجؿ حتك تضع وتسؼقف الؾبل ويقجد أو الحائؾ وحؿؾت يف ذلؽ كال

 .مـ يرضعف، وإال فحتك تػطؿف وتحد بجؾد طـد القضع
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 فصم ال يستٕفٗ انقصاص إال حبضزج انسهطاٌ 
وال يجقز أن يستقىف قصاص إال بحضرة سؾطان أو كائبف الفتؼاره إلك اجتفاده 

 .وخقف الحقػ

لة لقؿـع االستقػاء بآلة كالة ألكف وال يستقىف إال بآلة ماضقة وطؾك اإلمام تػؼد اآل

إسراف يف الؼتؾ، ويـظر يف القلل فنن كان يؼدر طؾك استقػائف ويحسـف مؽـف مـف 

وإال أمره أن يقكؾ، وإن احتاج إلك أجرة فؿـ مال جان. وال يستقىف الؼصاص يف 

ف الـػس إال بضرب العـؼ بسقػ ولق كان الجاين قتؾف بغقره، وال يستقىف مـ صر

 ؽقـ وكحقها لئال يحقػ.إال بس

 تاب انؼفٕ ػٍ انقصاص
أجؿع الؿسؾؿقن طؾك جقازه يجب بـالؼتؾ العؿد الؼقد أو الدية فقخقر القلل 

أن يلخذ شقئا أفضؾ، ثؿ ال تعزير  وطػق ولل الؼصاص مجاكا أي مـ غقر بقـفؿا

طؾك جان فنن اختار ولل الجـاية الؼقد أو طػا طـ الدية فؼط دون الؼصاص فؾف 

، ألن الؼصاص أطال، فنذا اختاره لؿ يؿتـع طؾقف االكتؼال إلك األدكك، ةالديأخذ 

ولف )الصؾح طؾك أكثر مـ الدية، ولف أن يؼتص ألكف لؿ يعػ مطؾؼا، وإن اختار 

الدية فؾقس لف غقرها، فنن قتؾف بعد قتؾ بف ألكف أسؼط حؼف مـ الؼصاص، أو طػا 
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دية، فؾف الدية الكصراف العػق مطؾؼا بلن قال: طػقت، ولؿ يؼقده بؼصاص وال 

إلك الؼصاص ألكف الؿطؾقب األطظؿ، أو هؾؽ الجاين فؾقس لؾقلل الجـاية غقر 

 الدية مـ تركة الجاين لتعذر استقػاء الؼقد، كؿا لق تعذر يف صرفف.

الؽػ أو  وإذا قطع الجاين أصبعا طؿدا فعػا الؿجروح طـفا ثؿ سرت الجـاية إلك

ر شلء فـالسراية هدر، ألكف لؿ يجب بالجـاية شلء الـػس وكان العػق طؾك غق

فسرايتفا أولك، وإن كان العػق طؾك مال فؾؾؿجروح تؿام دية ما سرت إلقف بلن 

 تسؼط مـ دية ما سرت إلقف الجـاية أرش ما طػا طـف وتقجب الباقل. 

وإن وكؾ ولل الجـاية مـ يؼتص لف ثؿ طػا الؿقكؾ طـ الؼصاص فاقتص وكقؾف 

عػقه فال شلء طؾقفؿا ال طؾك الؿقكؾ ألكف محسـ بالعػق وال طؾك ولؿ يعؾؿ ب

القكقؾ ألكف ال تػريط مـف، وإن طػا مجروح طـ ققد كػسف، أو ديتفا صح كعػق 

 وارثف. 

إلقف وإسؼاصف إلك الرققؼ دون  طؾبفوإن وجب لرققؼ ققد أو وجب لف تعزير قذف ف

لف فؾسقده صؾبف وإسؼاصف سقده ألكف مختص بف، فنن مات الرققؼ بعد وجقب ذلؽ 

 لؼقامف مؼامف، ألكف أحؼ بف مؿـ لقس لف فقف مؾؽ.
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  ألطزاف ٔاجلزاحيٍ ا تاب يا يٕجة انقصاص فيًا دٌٔ انُفس 
، وهل: طصؿة الؿجـل طؾقف، مـ أققد بلحد يف الـػس لقجقد الشروط السابؼة

  وتؽؾقػ الجاين، وطدم القالدة.

كالؿسؾؿ بالؽافر، والحر  الـػس بلحد يف أققد بف يف الطرف والجراح ومـ ال يؼاد

 بالعبد، واألب بقلده، فال يؼاد بف يف صرف وال جراح لعدم الؿؽافلة. 

 .وال يجب إال بؿا يقجب الؼقد يف الـػس

 ّالكصاص فٔنا دٌّ اليفظ ىْعاٌ:

 ـ يف الجراح.2ـ يف األصراف 1

 فالـقع األول:

واألذن باألذن، والسـ بالسـ، يف الطرف فتمخذ العقـ بالعقـ، واألكػ باألكػ، 

والجػـ بالجػـ، والشػة بالشػة العؾقا بالعؾقا والسػؾك بالسػؾك، والقد بالقد: 

القؿـك بالقؿـك والقسرى بالقسرى، والرجؾ بالرجؾ كذلؽ، واألصبع بلصبع 

تؿاثؾفا يف مقضعفا، والؽػ بالؽػ الؿؿاثؾة، والؿرفؼ بؿثؾف، والذكر والخصقة 

هق أحد الؾحؿقـ الؿحقطقـ بالرحؿ كنحاصة الشػتقـ طؾك الػؿ و، واأللقة والشػر

 .فكؾ واحد مـ ذلؽ بؿثؾ



 

 

14 

 

  الجنايات ربع                          تهذيب الزوض المزبع

 :ّللكصاص يف الطسف شسّط ثالث٘

 األول: الشرط 

األمـ مـ الحقػ وهق شرط جقاز االستقػاء، ويشرتط لقجقبف إمؽان االستقػاء 

ؿارن أو يـتفل إلقف يعـل إلك حد كب ـ بلن يؽقن الؼطع مـ مػصؾ : أ ـ بال حقػ

دون الؼصبة، فال قصاص يف جائػة وال كسر طظؿ غقر سـ  األكػ وهق ما الن مـف

 وال بعض ساطد وكحقه، ويؼتص مـ مـؽب ما لؿ يخػ جائػة.

 الشرط الثاين: 

  :الؿؿاثؾة

والؿقضع، فال تمخذ يؿقـ مـ يد ورجؾ وطقـ وأذن وكحقها ـ 2 يف االسؿـ 1

ـصر، وال طؽسف لعدم الؿساواة يف بقسار وال يسار بقؿقـ، وال يمخذ خـصر بب

الؿساواة يف  االسؿ، وال يمخذ أصؾل بزائد وطؽسف، فال يمخذ زائد بلصؾل لعدم

والؿـػعة، ولق تراضقا طؾك أخذ أصؾل بزائد أو طؽسف لؿ يجز أخذه بف  الؿؽان

 لعدم الؿؼاصة، ويمخذ زائد بؿثؾف مقضعا وخؾؼة.

  :الشرط الثالث
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يف الصحة والؽؿال، فال تمخذ يد أو  :ف والؿؼتص مـفاستقاء الطرفقـ الؿجـل طؾق 

رجؾ صحقحة بـقد أو رجؾ شالء، وال يد أو رجؾ كامؾة األصابع أو األضػار 

بـاقصتفؿا، وال تمخذ طقـ صحقحة بـعقـ قائؿة وهل التل بقاضفا وسقادها 

صافقان غقر أن صاحبفا ال يبصر هبا، قالف األزهري، وال لسان كاصؼ بلخرس ولق 

ضقا لـؼص ذلؽ. ويمخذ طؽسف فتمخذ الشالء وكاقصة األصابع والعقـ ترا

الؼائؿة بالصحقحة، وال أرش ألن الؿعقب مـ ذلؽ كالصحقح يف الخؾؼة، وإكؿا 

يف الصػة، وال تمخذ أذن سؿقع بلذن أصؿ شالء، ومارن األشؿ الصحقح  كؼص

 بؿارن األخشؿ الذي ال يجد رائحة شلء، ألن ذلؽ لعؾة يف الدماغ.

 اجلزاح  صم انُٕع انثاَي يٍ َٕػي انقصاص فيًا دٌٔ انُفسف
فقؼتص يف كؾ جرح يـتفل إلك طظؿ إلمؽان استقػاء الؼصاص مـ غقر حقػ وال 

الؿقضحة يف الرأس والقجف وجرح العضد وجرح الساق وجرح لػخذ ، كزيادة

والؿلمقمة،  وال يؼتص يف غقر ذلؽ مـ الشجاج كالفاشؿة والؿـؼؾة وجرح الؼدم

ال يف ذلؽ مـ الجروح كالجائػة لعدم أمـ الحقػ والزيادة، وال يؼتص يف كسر و

طظؿ غقر كسر سـ إلمؽان االستقػاء مـف بغقر حقػ كربد وكحقه، إال أن يؽقن 

الجرح أطظؿ مـ الؿقضحة كالفاشؿة والؿـؼؾة والؿلمقمة فؾف أي لؾؿجـل طؾقف 
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حؾ جـايتف، ولف أرش أن يؼتص مقضحة ألكف يؼتصر طؾك بعد حؼف، ويؼتص مـ م

الزائد طؾك الؿقضحة، فقلخذ بعد اقتصاصف مـ مقضحة يف هاشؿة خؿسا مـ 

اإلبؾ، ويف مـؼؾة طشرا ويف ملمقمة ثؿاكقة وطشريـ وثؾثا، ويعترب قدر جرح 

 .بؿساحة دون كثافف الؾحؿ

وإذا قطع جؿاطة صرفا يقجب ققدا كقد، أو جرحقا جرحا يقجب الؼقد كؿقضحة 

الفؿ، كلن وضعقا حديدة طؾك يد وتحامؾقا طؾقفا حتك باكت طؾك ولؿ تتؿقز أفع

كؾ واحد مـ  الجؿاطة الؼاصعقـ أو الجارحقـ الؼقد، وإن تػرقت أفعالفؿ أو قطع

 جاكب فال ققد طؾقفؿ.

وسراية الجـاية مضؿقكة يف الـػس فؿا دوهنا فؾق قطع أصبعا فتآكؾت أخرى أو القد 

ألرش بؼقد أو دية، وسراية الؼقد مفدورة وسؼطت مـ مػصؾ، فالؼقد فقؿا يشؾ ا

فؾق قطع صرفا ققدا فسرى إلك الـػس فال شلء طؾك قاصع لعدم تعديف، لؽـ إن 

 قطع قفرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسؿقمة وكحقها لزمف بؼقة الدية.

وكؿا ال تطؾب لؾعضق أو الجرح  ـ طضق وجرح قبؾ برئفموال يجقز أن يؼتص 

 حتؿال السراية، فنن اقتص قبؾ فسرايتفا بعد هدر. دية قبؾ برئف ال
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وال ققد وال دية لؿا رجل طقده مـ كحق سـ ومـػعة يف مدة تؼقلفا أهؾ الخربة،  

 فؾق مات تعقـت دية الذاهب.

 كتاب اندياخ
هل الؿال الؿمدى إلك مجـل طؾقف، أو ولقف بسبب اصطالحا: جؿع دية، والديات  

 .جـاية

بلن ألؼك طؾقف أفعك، أو ألؼاه طؾقفا، أو حػر  باشرة أو سببكؾ مـ أتؾػ إكساكا بؿ

بئرا محرما حػرها، أو وضع حجرا، أو قشر بطقخ، أو ماء بػـائف، أو صريؼ، أو 

بالت هبا دابتف ويده طؾقفا وكحق ذلؽ، لزمتف ديتف سقاء كان مسؾؿا، أو ذمقا، أو 

 .مستلمـا، أو مفادكا

 حبح:

، واختار الؿقفؼ طدم الضؿان، وقال: هق ققاس ، ويده طؾقفابالت هبا دابتفأو 

 الؿذهب.

فنن كاكت الجـاية طؿدا محضا فـالدية يف مال الجاين، ألن األصؾ يؼتضل أن بدل 

الؿتؾػ يجب طؾك متؾػف وأرش الجـاية طؾك الجاين، وإكؿا خقلػ يف العاقؾة 
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ممجؾة لؽثرة الخطل، والعامد ال طذر لف فال يستحؼ التخػقػ، وتؽقن حالة غقر 

 ، وتغؾظ مربعة.كؿا هق األصؾ يف بدل الؿتؾػات

 طؾك طاقؾة الجاين: ودية شبف العؿد والخطل

 ومـ دطا مـ يحػر لف بئرا بداره فؿات هبدم لؿ يؾؼف أحد طؾقف ففدر.

: حبسف طـ أهؾف فـفشتف حقة فؿات، أو أصابتف صاطؼةف وإن غصب حرا صغقرا

فؿات وجبت الدية، أو مات بؿرض وهل كار تـزل مـ السؿاء فقفا رطد شديد، 

، ةأو غؾ حرا مؽؾػا وققده فؿات بالصاطؼة أو الحقة وجبت الديالدية،  وجبت

ألكف هؾؽ يف حال تعديف بحبسف طـ الفرب مـ الصاطؼة والبطش بالحقة أو دفعفا 

 طـف.

 حبح:

أو مات بؿرض وجبت الدية، جزم بف يف القجقز و  مـتخب اآلدمل وصححف يف 

ف: ال دية طؾقف، كؼؾفا أبق الصؼر، وجزم هبا يف الؿـقر وغقره، وقدمفا التصحقح وطـ

يف الؿحرر وغقره، قال يف شرح الؿـتفك طؾك األصح، وجزم هبا يف التـؼقح وتبعف 

  ، هذا هق الؿذهب.يف الؿـتفك واإلقـاع
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 ٔجتّ أٔ ٔندِ فقتهّ ْم ػهيّ قصاصفصم يٍ أدب س 
ف، وكذا لق أدب زوجتف يف كشقز، أو وإذا أدب الرجؾ ولده ولؿ يسرف لؿ يضؿـ

أدب سؾطان رطقتف أو أدب )معؾؿ صبقة ولؿ يسرف يضؿـ ما تؾػ بف ، أي بتلديبف 

ألكف فعؾ ما لف فعؾف شرطا، ولؿ يتعد فقف. ومـ أسرف أو زاد طؾك ما يحصؾ بف 

الؿؼصقد، أو ضرب مـ ال طؼؾ لف مـ صبل، أو غقره ضؿـ لتعديف، ولق كان 

 يف.بالغرة لسؼقصف بتعد سؼطت جـقـا ضؿـف الؿمدبلحامؾ فلالتلديب 

 اهلل تعالك فلسؼطت، ضؿـف السؾطانوإن صؾب السؾطان امرأة لؽشػ حؼ 

أو استعدى طؾقفا رجؾ أي صؾبفا لدطقى طؾقفا بالشرط يف دطقى  لفالكفا بسببف،

 .الؿستعدي لفالكف بسببف فلف فلسؼطت جـقـا ضؿـ

 حبح: 

فزطا بسبب القضع أو ال لؿ يضؿـفا السؾطان وال  ولق ماتت الحامؾ يف الؿسللتقـ

جزم بف يف القجقز وقدمف يف  الؿستعدي، ألن ذلؽ لقس بسبب لفالكفا يف العادة،

لفالكفا بسببفؿا وهق الؿذهب  الؿحرر والؽايف، وطـف أهنؿا ضامـان لفا كجـقـفا

  .وغقره، وقطع بف يف الؿـتفك وغقره كؿا يف اإلكصاف
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 حؿؾفا مـ ريح صعام وكحقه ضؿـ ربف إن طؾؿ ذلؽ طادة. ولق ماتت حامؾ، أو

ومـ أمر شخصا مؽؾػا أن يـزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة فػعؾ، ففؾؽ بـزولف 

أو صعقده لؿ يضؿـف اآلمر، ولق أن اآلمر سؾطان لعدم إكراهف لف، وكؿا لق 

لق  استلجره سؾطان أو غقره لذلؽ وهؾؽ بف، ألكف لؿ يجـ ولؿ يتعد طؾقف، وكذا

سؾؿ بالغ طاقؾ كػسف أو ولده إلك سابح حاذق لقعؾؿف السباحة فغرق لؿ يضؿـف 

 السابح.

 تاب يقاديز دياخ انُفس
 .الؿؼادير جؿع مؼدار، وهق مبؾغ الشلء وقدره

 الدٓ٘ تيكطه إىل مخط٘ أقطاو:

 ـ دية القثـل. 5ـ دية الؽتابل 4ـ العبد 3ـ دية الؿرأة 2ـ دية الحر الؿسؾؿ 1

 الدٓ٘ التام٘:املطله  دٓ٘ اذتسف

 خيري بني مخط٘ أشٔاٛ:

 أو مائتا بؼرةـ 4 أو اثـا طشر ألػ درهؿ فضةـ 3 أو ألػ مثؼال ذهباـ 2مائة بعقر ـ 1

هذه الخؿس الؿذكقرات أصقل الدية دون غقرها، فليفا أحضر مـ  أو ألػا شاةـ 5
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ـقع، أو لؿ لزم القلل قبقلف، سقاء كان ولل الجـاية مـ أهؾ ذلؽ ال تؾزمف الدية 

 .يؽـ، ألكف أتك باألصؾ يف قضاء القاجب طؾقف

 تػلٔغ الدٓ٘ ّختفٔفَا:

 أضباب تػلٔغ الدٓ٘:

 ـ يف قتؾ شبف العؿد2ـ يف قتؾ العؿد 1

 ـ مـ حقث الدافع يف مال الجاين، وإذا خػػت كاكت يف مال العاقؾة1

 ـ مـ حقث الحؾقل واألجؾ إذا غؾظت تؽقن حالة، وإذا خػػت تؽقن ممجؾة2

 .ـ مـ حقث التخؿقس والرتبقع3 لثالث سـقات

فقمخذ خؿس  العؿد ثؿ تارة تغؾظ الدية وتارة ال تغؾظ، فتغؾظ يف قتؾ العؿد وشبف

وطشرون بـت مخاض وخؿس وطشرون بـت لبقن وخؿس وطشرون حؼة 

 .وخؿس وطشرون جذطة، وال تغؾقظ يف غقر إبؾ

 األربعة الؿذكقرة وتؽقن الدية يف الخطل مخػؼة، تجب أخؿاسا ثؿاكقن مـ

طشرون بـت مخاض وطشرون بـت لبقن، وطشرون حؼة، وطشرون جذطة، 

 .وطشرون مـ ابـل مخاض
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، وتمخذ مـ بؼر مسـاة وأتبعة ومـ يف التغؾقظ والتخػقػ وكذا حؽؿ األصراف

غـؿ ثـايا وأجذطة كصػقـ، وال تعترب الؼقؿة يف ذلؽ أي أن تبؾغ ققؿة اإلبؾ أو البؼر 

ققب، كؼد إلصالق الحديث السابؼ، بؾ تعترب فقفا السالمة مـ الع أو الشقاه دية

 ألن اإلصالق يؼتضل السالمة.

 .ودية الحر الؽتابل الذمل، أو الؿعاهد، أو الؿستلمـ كصػ دية الؿسؾؿ

ودية الؿجقسل الذمل، أو الؿعاهد، أو الؿستلمـ ودية القثـل الؿعاهد، أو 

 ـ، وجراحف بالـسبة. الؿستلمـ ثؿاكؿائة درهؿ كسائر الؿشركق

وكساء أهؾ الؽتاب والؿجقس وطبدة األوثان وسائر الؿشركقـ طؾك الـصػ مـ 

دية ذكراهنؿ، كـدية كساء الؿسؾؿقـ ويستقي الذكر واألكثك فقؿا يقجب ثؾث 

 .الدية

 .ودية خـثك مشؽؾ كصػ دية كؾ مـفؿا

ققؿتف طؿدا كان ودية قـ ذكرا كان أو أكثك، صغقرا أو كبقرا ولق مدبرا أو مؽاتبا 

 .الؼتؾ أو الخطل، ألكف متؼقم فضؿـ بؼقؿتف بالغة ما بؾغت كالػرس

ويف جراح الؼـ إن قدر مـ حر بؼسطف مـ ققؿتف، فػل يده كصػ ققؿتف كؼص 

بالجـاية أقؾ مـ ذلؽ أو أكثر، ويف أكػف ققؿتف كامؾة، وإن قطع ذكره، ثؿ خصاه 
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اق طؾقف، وإن لؿ يؼدر مـ حر فؼقؿتف لؼطع ذكره وققؿتف مؼطقطة ومؾؽ سقده ب 

ضؿـ بـؿا كؼصف بجـايتف بعد الربء أي التئام جرحف كالجـاية طؾك غقره مـ 

 الحققاكات.

ويجب يف الجـقـ الحر ذكرا كان أو أكثك إذا سؼط مقتا بجـاية طؾك أمف طؿدا أو 

خطا طشر دية أمف غرة، أي طبدا أو أمة ققؿتفا خؿس مـ اإلبؾ إن كان حرا 

 .مسؾؿا

وتؼدر الحرة الحامؾ  ب يف الجـقـ طشر ققؿة أمف إن كان الجـقـ مؿؾقكا،ويج

برققؼ أمة ويمخذ طشر ققؿتفا يقم جـايتف طؾقفا كؼدا، وإن سؼط حقا لققت يعقش 

 لؿثؾف فقف إذا مات ما فقف مقلقدا، ويف جـقـ دابة ما كؼص أمف. 

ؿدا فػقف ققد وإن جـك رققؼ خطل أو جـك طؿدا ال ققد فقف كالجائػة، أو جـك ط

واختقر فقف الؿال، أو أتؾػ رققؼ ماال وكاكت الجـاية واإلتالف بغقر إذن سقده 

تعؾؼ ما وجب بـذلؽ برقبتف، ألكف مقجب جـايتف، فقجب أن يتعؾؼ برقبتف 

كالؼصاص، فقخقر سقده بقـ أن يػديف بلرش جـايتف إن كان قدر ققؿتف فلقؾ، وإن 

حقث لؿ يلذكف يف الجـاية، أو يسؾؿف السقد إلك كان أكثر مـفا لؿ يؾزمف سقى ققؿتف 

ولل الجـاية فقؿؾؽف أو يبقعف السقد ويدفع ثؿـف لقلل الجـاية إن استغرقف أرش 

الجـاية، وإال دفع مـف بؼدره، وإن كاكت الجـاية بنذن السقد، أو أمره فداه بلرشفا 
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وإن جـك كؾف، وإن جـك طؿدا فعػا ولل طؾك رقبتف لؿ يؿؾؽف بغقر رضك سقده، 

 طؾك طدد زاحؿ كؾ بحصتف وشراء ولل ققد لف طػق طـف.

  ٔيُافغ األػضاء تاب دياخ األػضاء
 :مً أتلف ما يف اإلىطاٌ ميُ شٕٛ ّاحد

كاألكػ ولق مـ أخشؿ أو مع طقجف، والؾسان والذكر ولق مـ صغقر فػقف دية  

 .التل قطع مـفا تؾؽ الـػس

 :شٔٝاٌ ّما يف اإلىطاٌ ميُ

ق مع حقل أو طؿش، وكـاألذكقـ ولق ألصؿ، وكـالشػتقـ، كالعقـقـ ول 

وكـالؾحققـ وهؿا العظؿان الؾذان فقفؿا األسـان، كثديل الؿرأة وكثـدؤيت الرجؾ، 

وهؿا لؾرجؾ بؿـزلة الثديقـ لؾؿرأة، وكـالقديـ والرجؾقـ واأللقتقـ وإسؽتل 

يف إحداهؿا ، فػقفؿا الدية والؾحؿتان الؿحقطتان بالػرج وهؿا شػراها، الؿرأة

 كصػ الدية لتؾؽ الـػس.

  ّما يف اإلىطاٌ ميُ ثالث٘:

ػل الؿـخريـ ثؾثا الدية، ويف الحاجز بقـفؿا ثؾثفا، ألن الؿارن يشؿؾ ثالثة أشقاء ف

 مـخريـ وحاجزا فقجب تقزيع الدية طؾك طددها.
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  ّما يف اإلىطاٌ ميُ أزبع٘: 

  .بعة الدية ويف كؾ جػـ  ربع الديةػل األجػان األرف

 ّما يف اإلىطاٌ ميُ مخط٘:

ويف أصابع القديـ إذا قطعت الدية كلصابع الرجؾقـ فػقفا دية إذا قطعت، ويف كؾ 

ويف كؾ أكؿؾة مـ أصابع القديـ، أو  أصبع مـ أصابع القديـ أو الرجؾقـ طشر الدية

الرجؾقـ ثؾث طشر الدية: ألن يف كؾ أصبع ثالث مػاصؾ، واإلهبام فقف مػصالن 

مـفا كصػ طشر الدية كدية السـ يعـل أن يف كؾ سـ، أو كاب، أو  ويف كؾ مػصؾ

 .ضرس ولق مـ صغقر، ولؿ يعد خؿسا مـ اإلبؾ

 فصم يف ديح املُافغ
 .وتجب يف كؾ حاسة دية كامؾة

 السؿع والبصر والشؿ والذوق : هلوالحقاس

يف الؽالم، ويف العؼؾ، ويف مـػعة الؿشل، ويف مـػعة األكؾ،  وتجب الدية كامؾة

الغائط ألن يف كؾ يف طدم استؿساك ويف مـػعة الـؽاح، ويف طدم استؿساك البقل و

واحد مـ هذه مـػعة كبقرة لقس يف البدن مثؾفا كالسؿع والبصر، ويف ذهاب بعض 
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ذلؽ إذا طؾؿ بؼدره فػل بعض الؽالم بحسابف، ويؼسؿ طؾك ثؿاكقة وطشريـ حرفا 

 وإن لؿ يعؾؿ قدر الذاهب فحؽقمة. 

 ٍٕ:ّاحد مً الشعْز األزبع٘ الدٓ٘؛ ّ ّجيب يف نل

أهداب العقـقـ، شعر وـ 4وشعر الحاجبقـ ـ 3وشعر الؾحقة ـ 2شعر الرأس ـ 1 

وألكف أذهب الجؿال طؾك الؽؿال، ويف حاجب كصػ الدية، ويف هدب ربعفا ويف 

فنن طاد الذاهب مـ تؾؽ الشعقر فـبتت سؼط مقجبف، فنن كان  شارب حؽقمة،

 ترك مـ لحقة أو غقرها ماال جؿال فقف فدية كامؾة.  أخذ شقئا رده، وإن

ويجب يف طقـ األطقر الدية كامؾة ألن قؾع طقـ األطقر يتضؿـ إذهاب البصر 

كؾف، ألكف يحصؾ بعقـ األطقر ما يحصؾ بالعقـقـ، وإن قؾع صحقح طقـ أطقر 

 أققد بشرصف وطؾقف معف كصػ الدية. 

ثؾة لعقـف الصحقحة طؿدا فعؾقف دية وإن قؾع األطقر طقـ الصحقح العقـقـ الؿؿا

ألن الؼصاص يػضل إلك استقػاء جؿقع البصر مـ األطقر،  كامؾة وال قصاص

 وهق إكؿا أذهب بصر طقـ واحدة، وإن كان قؾعفا خطل فـصػ الدية.

ويجب يف قطع يد األقطع أو رجؾف طؿدا كصػ الدية كغقر األقطع وكبؼقة 

 د بشرصف.يد صحقح أققاألقطع األطضاء، ولق قطع 



  

 

27 

 

 الجنايات ربع                       تهذيب الزوض المزبع

 تاب انشجاج ٔكسز انؼظاو 
 .: الجرح يف الرأس والقجف خاصةواصطالحاالشج: الؼطع، 

سؿل جرحا ال  الرأس والقجف سؿقت بذلؽ ألهنا تؼطع الجؾدة، فنن كان يف غقر

 .شجة

 :ّالشج٘ عشس مستب٘

أولفا: الحارصة التل تحرص الجؾد أي تشؼف قؾقال وال تدمقف، أي ال يسقؾ مـف 

: الشؼ، يؼال: حرص الؼصار الثقب: إذا شؼة قؾقال، وتسؿك أيضا دم، والحرص

 .الؼاشرة والؼشرة

لؼؾة سقالن الدم مـفا تشبقفا بخروج الدمع مـ  :البازلة الدامقة الدامعةالثاكقة 

 .العقـ، وهل التل يسقؾ مـفا الدم

 .وهل التل تبضع الؾحؿ أي تشؼف بعد الجؾد، ومـف سؿل البضع :الباضعةالثالثة 

 .يف الؾحؿ، ولذلؽ اشتؼت مـف وهل الغائصة :الؿتالحؿةلرابعة ا

وهل التل ما بقـفا وبقـ العظؿ قشرة رققؼة تسؿك السؿحاق، : السؿحاقالخامسة 

سؿقت الجراحة القاصؾة إلقفا هبا ألن هذه الجراحة تلخذ يف الؾحؿ كؾف حتك 
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ألكف ال تقققػ فقفا حؽقمة  ة، ففذه الخؿس ال مؼدر فقفا، بؾتصؾ إلك هذه الؼشر

 فقفا يف الشرع، فؽاكت كجراحات بؼقة البدن. 

وهل ما تقضح العظؿ، وتربزه. ولق أبرزتف بؼدر إبرة لؿـ  :الؿقضحةالسادسة 

 يـظره خؿسة أبعرة، فنن طؿت رأسا وكزلت إلك وجف فؿقضحتان. 

 .وهل التل تقضح العظؿ وهتشؿف أي تؽسره، وفقفا طشرة أبعرة :الفاشؿةالسابعة 

وهل ما تقضح العظؿ وهتشؿف وتـؼؾ طظامفا، وفقفا خؿس طشر  :الؿـؼؾةامـة الث

 .مـ اإلبؾ

وهل التل تصؾ إلك جؾدة الدماغ وتسؿك اآلمة وأم الدماغ، : الؿلمقمةالتاسعة 

وإن هشؿف بؿثؼؾ ولؿ يقضحف، ، ةثؾث الديفقفا وهل التل تخرق الجؾد  والدامغة

ؿا لق أدخؾ غقر زوج أصبعف يف فرج أو صعـف يف خده فقصؾ إلك فؿف فحؽقمة، ك

 فحؽقمة. بؽر

التل تصؾ إلك بطـ الجقف كبطـ ة: هل والجائػ: ثؾث الدية :الجائػةالعاشرة 

ولق لؿ تخرق أمعاء وضفر وصدر ومثاكة وبقـ خصقتقـ ودبر، وإن أدخؾ السفؿ 

 .مـ جاكب فخرج مـ آخر فجائػتان
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ما بقـ خرق قل ومـل، أو ومـ وصئ زوجة ال يقصل مثؾفا فخرق ما بقـ مخرج ب 

فثؾثفا، وإن كاكت استؿسؽ البقل  نالسبقؾقـ فعؾقف الدية إن لؿ يستؿسؽ بقل وإ

 مؿـ يقصل مثؾفا لؿثؾف ففدر.

 دٓات الععاو:

، ويجب يف الضؾع إذا جرب كؿا كان بعقر، ويجب يف كؾ واحدة مـ الرتققتقـ بعقر

لؽتػ، ولؽؾ إكسان والرتققة: العظؿ الؿستدير حقل العتؼ مـ الـحر إلك ا

 .ترققتان، وإن اكجرب الضؾع أو الرتققة غقر مستؼقؿقـ فحؽقمة

يف الػخذ ويف وويجب يف كسر الذراع: وهق الساطد الجامع لعظؿل الزكد والعضد 

وما طدا ذلؽ الؿذكقر مـ الجراح ، الساق والزكد إذا جرب ذلؽ مستؼقؿا بعقران

ؽقمة، والحؽقمة أن يؼقم كخرزة صؾب وطصعص وطاكة فػقف ح وكسر العظام

الؿجـل طؾقف كلكف طبد ال جـاية بف ثؿ يؼقم، والجـاية بف قد برئت فؿا كؼص مـ 

الؼقؿة فؾؾؿجـل طؾقف مثؾ كسبتف مـ الدية، كلن أي لق قدركا أن ققؿة الؿجـل طؾقف 

لق كان طبدا سؾقؿا مـ الجـاية ستقن، وققؿتف بالجـاية خؿسقن، يف جرحف سدس 

جـاية سدس ققؿتف، إال أن تؽقن الحؽقمة يف محؾ لف مؼدر مـ ديتف لـؼصف بال

الشرع، فال يبؾغ بالحؽقمة الؿؼدر كشجة دون الؿقضحة ال تبؾغ حؽقمتفا أرش 
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الؿقضحة، وإن لؿ تـؼصف الجـاية حال برء ققم حال جريان دم، فنن لؿ تـؼصف 

 .أيضا، أو زادتف حسـا فال شلء فقفا

 تاب انؼاقهح ٔيا حتًهّ
إلكسان ذكقر طصابتف كؾفؿ مـ الـسب، والقالء قريبفؿ كاإلخقة، وبعقدهؿ طاقؾة ا

كابـ ابـ ابـ طؿ جد الجاين حاضرهؿ وغائبفؿ حتك طؿقدي كسبف، وهؿ آباء 

الجاين وإن طؾقا وأبـاؤه وإن كزلقا، سقاء كان الجاين رجال أو امرأة، يؼال: طؼؾت 

مـ قبقؾة ولؿ يعؾؿ مـ أي مـ فالن: إذا غرمت طـف دية جـايتف، ولق طرف كسبف 

 .بطقهنا لؿ يعؼؾقا طـف

 .ويعؼؾ هرم وزمـ وأطؿك أغـقاء

 :ّال عكل علٙ

ومجـقن ـ 3وال طؾك صغقر ـ 2 رققؼ ألكف ال يؿؾؽ ولق مؾؽ فؿؾؽف ضعقػـ 1

وال طؾك فؼقر ال يؿؾؽ كصاب زكاة طـد حؾقل ـ 4 ألهنؿا لقسا مـ أهؾ الـصرة

، ألكف لقس أي صاحب حرفة  ولق معتؿالالحقل فاضال طـف، كحج وكػارة ضفار 

وال مخالػ لديـ الجاين لػقات الؿعاضدة ـ 6وال أكثك ـ 5 مـ أهؾ الؿقاساة

 والؿـاصرة. 
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 مؾؾفؿ.  ويتعاقؾ أهؾ ذمة اتحدت 

وخطل إمام وحاكؿ يف حؽؿفؿا يف بقت الؿال، ومـ ال طاقؾة لف أو لف وطجزت، 

فؿـ بقت الؿال حاال إن أمؽـ وإال فنن كان كافرا فالقاجب طؾقف، وإن كان مسؾؿا 

هذا مـ الؿػردات، وطـف تجب طؾك الؼاتؾ قال الؿقفؼ: وهق أولك مـ  سؼطت

 إهدار دماء األحرار.

 :ّال حتنل العاقل٘

طؿدا محضا ولق لؿ يجب بف قصاص، كجائػة وملمقمة، ألن العامد غقر ـ 1

وال تحؿؾ ـ 2 معذور فال يستحؼ الؿقاساة، وخرج بالؿحض شبف العؿد فتحؿؾف

وال تحؿؾ ـ 4جـايتف  وال تحؿؾـ 3العاقؾة ققؿة طبد قتؾف الجاين، أو قطع صرفف 

وال اطرتافا لؿ تصدقف بف بلن يؼر طؾك كػسف بجـاية وتـؽر ـ 5 أيضا صؾحا طـ إكؽار

 :وال تحؿؾ العاقؾة أيضا ما دون ثؾث الدية التامة أي ذكر حر مسؾؿ إالـ 6 العاقؾة

 .ف أو معفا بجـاية واحدة ال قبؾفاغرة جـقـ مات بعد أم

ويمجؾ ما وجب بشبف العؿد والخطل طؾك ثالث سـقـ، ويجتفد الحاكؿ يف 

تحؿقؾ كؾ مـفؿ ما يسفؾ طؾقف، ويبدأ باألقرب فاألقرب لؽـ تمخذ مـ بعقد 

 لغقبة قريب.
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 فصم يف كفارج انقتم
شارك يف قتؾفا مـ قتؾ كػسا محرمة ولق كػسف، أو قـف، أو مستلمـا، أو أجـبقا، أو 

كافرا،  خطل، أو شبف طؿد مباشرة، أو تسببا، كحػره بئرا، بغقر حؼ فعؾك الؼاتؾ ولق

 .أو قـا، أو صغقرا، أو مجـقكا

 الؼتؾ: كػارة

رقبة، فنن لؿ يجد فصقام شفريـ متتابعقـ وال إصعام فقفا، وإن كاكت ـ 2طتؼ ـ 1

طـ كػسف فال كػارة، ويؽػر الـػس مباحة كباغ، أو الؼتؾ قصاصا، أو حدا، أو دفعا 

 ف ويتعدد بتعدد قتؾ.قـ بصقم ومـ مال غقر مؽؾػ ولق

 تاب انقسايح
لغة: اسؿ الؼسؿ أققؿ مؼام الؿصدر مـ ققلفؿ: أقسؿ إقساما وقسامة. الؼسامة 

وال تؽقن يف دطقى قطع صرف وال ، وشرطا: أيؿان مؽررة يف دطقى قتؾ معصقم

 جرح.

 :الكطام٘ شسّط

لعداوة الظاهرة كالؼبائؾ التل يطؾب بعضفا بعضا بالثلر، وكؿا الؾقث، وهق اـ 1

بقـ البغاة وأهؾ العدل، وسقاء وجد مع الؾقث أثر الؼتؾ أو ال فؿـ ادطك طؾقف 
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الؼتؾ مـ غقر لقث حؾػ يؿقـا واحدة وبرئ حقث ال بقـة لؾؿدطل كسائر  

كاكت  الدطاوى فنن كؽؾ قضل طؾقف بالـؽقل إن لؿ تؽـ الدطقى بؼتؾ طؿد، فنن

ومـ شرط الؼسامة أيضا تؽؾقػ مدطك طؾقف الؼتؾ،  بف لؿ يحؾػ وخؾل سبقؾف.

وإمؽان الؼتؾ مـف، ووصػ الؼتؾ يف الدطقى، وصؾب جؿقع القرثف واتػاقفؿ طؾك 

الدطقى وطؾك طقـ الؼاتؾ، وكقن فقفؿ ذكقر مؽؾػقن، وكقن الدطقى طؾك 

الرجال مـ ورثف الدم  ويبدأ بليؿان واحد معقـ، ويؼاد فقفا إذا تؿت الشروط.

فقحؾػقن خؿسقـ يؿقـا وتقزع بقـفؿ بؼدر إرثفؿ، ويؽؿؾ كسر ويؼضل لفؿ، 

ويعترب حضقر مدع ومدطك طؾقف وقت حؾػ، ومتك حؾػ الذكقر فللحؼ حتك يف 

 طؿد لجؿقع القرثة، فنن كؽؾ القرثة طـ الخؿسقـ يؿقـا، أو طـ بعضفا أو كان

سقـ يؿقـا وبرئ إن رضل القرثة، وإال القرثة كؾفؿ كساء حؾػ الؿدطك طؾقف خؿ

 الؿال كؿقت يف زحؿة جؿعة وصقاف. فدى اإلمام الؼتقؾ مـ بقت

 كتاب احلدٔد
جؿع حد، وهق لغة: الؿـع، وحدود اهلل محارمف. واصطالحا: طؼقبة الحدود 

 مؼدرة شرطا يف معصقة لتؿـع مـ القققع يف مثؾفا.
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 :أزبع٘ شسّط مً ٓكاو علُٔ اذتد

مؾتزم أحؽام الؿسؾؿقـ مسؾؿا كان أو ذمقا بخالف الحربل ـ 3 طاقؾـ 2بالغ ـ 1

 .طالؿ بالتحريؿـ 4 والؿستلمـ

فقؼقؿف اإلمام أو كائبف مطؾؼا سقاء، كان الحد هلل كحد الزكا، أو آلدمل كحد  

الؼذف، ألكف يػتؼر إلك اجتفاد، وال يممـ مـ استقػائف الحقػ فقجب تػقيضف إلك 

ف، ويؼقؿف يف غقر مسجد، وتحرم شػاطة وقبقلفا يف حد اهلل كائب اهلل تعالك يف خؾؼ

تعالك بعد أن يبؾغ اإلمام، ولسقد مؽؾػ طالؿ بف وبشروصف إقامتف بجؾد وإقامة 

 تعزير طؾك رققؼ كؾف لف.

 :صف٘ إقام٘ اذتد

ويضرب الرجؾ يف الحد قائؿا ألكف وسقؾة إلك إططاء كؾ طضق حظف مـ الضرب، 

ؼ ألن الجديد يجرحف والخؾؼ ال يملؿف، وال يؿد بسقط وسط ال جديد وال خؾ

وال يربط وال يجرد الؿحدود مـ ثقابف طـد جؾده، بؾ يؽقن طؾقف قؿقص أو 

قؿقصان، وإن كان طؾقف فرو أو جبة محشقة كزطت، وال يبالغ بضربف بحقث يشؼ 

 الجؾد، ألن الؿؼصقد تلديبف ال إهالكف، وال يرفع ضارب يده بحقث يبدو إبطف. 
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حظف، وألن تقالل الضرب  ن يػرق الضرب طؾك بدكف لقلخذ كؾ طضق مـفوسـ أ 

طؾك طضق واحد يمدي إلك الؼتؾ، ويؽثر مـف يف مقاضع الؾحؿ كاأللقتقـ 

 والػخذيـ، ويضرب مـ جالس ضفره وما قاربف. 

ويتؼل وجقبا الرأس والقجف والػرج والؿؼاتؾ، كالػماد والخصقتقـ، ألكف ربؿا 

 .هذه إلك قتؾف أو ذهاب مـػعتف أدى ضربف طؾك شلء مـ

 صف٘ إقام٘ اذتد علٙ املسأٗ:

وتشد طؾقفا ثقاهبا وتؿسؽ يداها لئال ، والؿرأة كالرجؾ إال أهنا تضرب جالسة

 تـؽشػ، ألن الؿرأة طقرة وفعؾ ذلؽ هبا أسرت لفا وتعترب إلقامتف كقة ال مقاالة.

الشرب، ثؿ جؾد وأشد الجؾد يف الحدود جؾد الزكا، ثؿ جؾد الؼذف، ثؿ جؾد 

التعزير، ألن اهلل تعالك خص الزكا بؿزيد تلكقد وما دوكف أخػ مـف يف العدد، فال 

 .يجقز أن يزيد طؾقف يف الصػة

 :ّال ٓؤخس حد

ربد وكحقه، فنن خقػ مـ السقط ل الوـ 3وال لحر ـ 2 لؿرض ولق رجل زوالفـ 1

 .صحقفقؼام بطرف ثقب وكحقه، ويمخر لسؽر حتك ي السقط لؿ يتعقـ
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 ومـ مات يف حد فالحؼ قتؾف وال شلء طؾك مـ حده ألكف أتك بف طؾك القجف

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الؿشروع بلمر اهلل تعالك وأمر رسقلف 

ومـ زاد ولق جؾدة، أو يف السقط أو بسقط ال يحتؿؾف فتؾػ الؿحدود ضؿـف 

 .بديتف

 لؿرأة ثقاهبا لئاللؽـ تشد طؾك ا وال يحػر لؾؿرجقم يف الزكا رجال كان أو امرأة،

 .تـؽشػ

 :ّجيب يف إقام٘ حد الصىا

 .وصائػة مـ الؿممـقـ ولق واحداـ 2حضقر إمام أو كائبف ـ 1

 :ّضً

 وبداءهتؿ برجؿ.ـ 2حضقر مـ شفد ـ 1

 تاب دد انشَا
 فعؾ الػاحشة يف قبؾ أو دبر. الزكا: 

 شسّط الصاىٕ:

 ـ الؿحصـ.3ـ البؾقغ 2ـ العؼؾ 1
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 أقطاو الصاىٕ ثالث٘: 

 سؿ األول:الؼ

 وال يـػك.  الرجؿ وال يجؾد قبؾ، إذا زكا الؿؽؾػ الؿحصـ رجؿ حتك يؿقت

 :ضبع٘ شسّط احملصً يف باب الصىا

يف ـ 4يف كؽاح صحقح ـ 3امرأتف الؿسؾؿة، أو الذمقة أو الؿستلمـة ـ 2مـ وصئ ـ 1

فنن اختؾ شرط مـ هذه الشروط ، حرانـ 7طاقالن ـ 6والزوجان بالغان ـ 5 قبؾفا

 كقرة يف أحد الزوجقـ فال إحصان لقاحد مـفؿا الؿذ

 ثبْت اإلحصاٌ:

 قه ال بقلد مـفا مع إكؽار وصئف.ويثبت إحصاكف بؼقلف: وصئتفا وكح

 الؼسؿ الثاين:

 وغرب أيضا مع الجؾد طاما وإذا زكا الؿؽؾػ الحر غقر الؿحصـ جؾد مائة جؾدة

تعذر الؿحرم ولق كان الؿجؾقد امرأة فتغرب مع محرم وطؾقفا أجرتف، فنن 

 ، ويغرب غريب إلك غقر وصـف.فقحدها إلك مسافة الؼصر

 الؼسؿ الثالث:
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وال يغرب الرققؼ ألن التغريب إضرار ، وإذا زكك الرققؼ جؾد خؿسقـ جؾدة

 بسقده، ويجؾد ويغرب مبعض بحسابف.

 حد اللْاط:

ن لؿ وحد لقصل فاطال كان أو مػعقال بف كزان، فنن كان محصـا فحده الرجؿ وإ

 .جؾد مائة وغرب طاما، ومؿؾقكف كغقرهـ محصــا يؽ

 ضابط:

 ، وأما الزوجة، والسرية فقعزر.ودبر أجـبقة كالؾقاط

 جيب اذتد للصىا إال بجالث٘ شسّط:ّال 

تغققب حشػتف األصؾقة كؾفا أو قدرها لعدم يف قبؾ أو دبر أصؾققـ الشرط األول: 

ال مـ غقب بعض مـ آدمل حل، فال يحد مـ قبؾ، أو باشر دون الػرج، و

الحشػة، وال مـ غقب الحشػة الزائدة، أو غقب األصؾقة يف زائدة، أو مقت، أو يف 

هبقؿة، بؾ يعزر وتؼتؾ البفقؿة، وإكؿا يحد الزاين إذا كان القطء حراما محضا خالقا 

 .طـ الشبفة

، فال يحد بقطء أمة لف فقفا شرك، أو لقلده فقفا شرك الشرط الثاين: اكتػاء الشبفة

محرمة برضاع وكحقه، أو وصئ امرأة يف مـزلف ضـفا زوجتف، أو ضـفا سريتف فال  أو
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حد، أو وصئ امرأة يف كؽاح باصؾ اطتؼد صحتف، أو وصئ امرأة يف كؽاح مختؾػ  

فقف كؿتعة، أو بال ولل وكحقه، أو وصئ أمة يف مؾؽ مختؾػ فقف بعد قبضف كشراء 

وكحق ما ذكر كجفؾ تحريؿ ة ، وطـف يحد قبؾ اإلجازفضقلل ولق قبؾ اإلجازة 

الؿرأة الؿزين هبا  بنسالم، أو كاشئ ببادية بعقدة، أو أكرهت الزكا مـ قريب طفد

أو شراب  طؾك الزكا فال حد، وكذا مؾقط بف أكره بنلجاء، أو هتديد، أو مـع صعام،

 مع إضرار فقفؿا.

 .الشرط الثالث: ثبقت الزكا

 ّال ٓجبت الصىا إال بأحد أمسًٓ:

 ـ الشفادة.2ار ـ اإلقر1

 شسّط اإلقساز مخط٘: 

أربع مرات، وسقاء كاكت األربع يف ـ 3ولق قـا  ـ بالغ2طاقؾ أن يؼر بالزكا ـ 1

أن يصرح بذكر حؼقؼة القطء فال تؽػل الؽـاية  شرتطويـ 4 مجؾس، أو مجالس

و يعترب أن ال يرجع طـ ـ 5 ألهنا تحتؿؾ ما ال يقجب الحد، وذلؽ شبفة تدرأ الحد

 .حتك يتؿ طؾقف الحد، فؾق رجع طـ إقراره، أو هرب كػ طـفإقراره 
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ولق شفد أربعة طؾك إقراره بف أربعا فلكؽر أو صدقفؿ دون أربع فال حد طؾقف وال 

 طؾقفؿ.

  :األمر الثاين

يصػقكف، فقؼقلقن: ـ 4بزكا واحد ـ 3يف مجؾس واحد ـ 2أن يشفد طؾقف أربعة ـ 1

وإذا اطترب التصريح يف  حؾة والرشل يف البئر،رأيـا ذكره يف فرجفا، كالؿرود يف الؿؽ

ويعترب أن يؽقكقا مؿـ تؼبؾ شفادهتؿ يف الزكا بلن ـ 5 اإلقرار، فالشفادة أولك

يؽقكقا رجاال طدوال لقس فقفؿ مـ بف ماكع مـ طؿك أو زوجقة، سقاء أتقا الحاكؿ 

 .جؿؾة، أو متػرققـ

 ّال حد:

أو قام بف ماكع ـ 3 بعضفؿ الشفادة أو لؿ يؽؿؾـ 2 فلكثر إن شفدوا يف مجؾسقــ 1

حدوا لؾؼذف، كؿا لق طقـ اثـان يقما، أو بؾدا، أو زاوية مـ بقت كبقر، وآخران و

 آخر. 

وإن حؿؾت امرأة ال زوج لفا وال سقد لؿ تحد بؿجرد الحؿؾ، وال يجب أن 

تسلل، ألن يف سمالفا طـ ذلؽ إشاطة الػاحشة، وذلؽ مـفل طـف، وإن سئؾت 
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كرهت، أو وصئت بشبفة، أو لؿ تعرتف بالزكا أربعا لؿ تحد، ألن وادطت أهنا أ 

 الحد يدرأ بالشبفة.

 تاب دد انقذف
 .هق الرمل بزكا أو لقاطالؼذف: 

إذا قذف الؿؽؾػ الؿختار ولق أخرس بنشارة محصـا ولق مجبقبا، أو ذات 

 .محرم، أو رتؼاء

 صف٘ حد الكرف:

وإن كان الؼاذف طبدا، أو أمة ـ 2 جؾد قاذف ثؿاكقـ جؾدة، إن كان الؼاذف حراـ 1

والؼاذف الؿعتؼ بعضف يجؾد بحسابف، ـ 3 ولق طتؼ طؼب قذف جؾد أربعقـ جؾدة

فؿـ كصػف حر يجؾد ستقـ جؾدة، وقذف غقر الؿحصـ ولق قـف يقجب التعزير 

 .طؾك الؼاذف ردطا طـ أطراض الؿعصقمقـ

ؽـ ال يستقفقف وحد الؼذف حؼ لؾؿؼذوف فقسؼط بعػقه، وال يؼام إال بطؾبف، ل

 بـػسف. 
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 احملصً يف باب الكرف:

والؿحصـ يف باب الؼذف هق: الحر الؿسؾؿ العاقؾ العػقػ طـ الزكا ضاهرا ولق 

الذي يجامع مثؾف وهق ابـ طشر وبـت تسع، وال يشرتط بؾقغف لؽـ ال  تائبا مـف،

حتك يحضر  يحد قاذف غقر بالغ حتك يبؾغ ويطالب، ومـ قذف غائبا لؿ يحد

، أو يثبت صؾبف يف غقبتف، ومـ قال البـ طشريـ: زكقت مـ ثالثقـ سـة لؿ ويطالب

 يحد.

 حبح:

ققلف الؿؾتزم، هذه العبارة مقجقدة يف كتاب الرطاية البـ حامد وذكرها الدجقؾل 

يف القجقز، وهل خالف الؿذهب، والؿذهب ال يشرتط  والؽافر غقر محصـ 

  أكثر كتب الؿذهب.  وطؾقف جؿاهقر األصحاب، ولؿ يذكر هذا الؼقد يف

 ألفاظ الكرف تيكطه إىل قطنني:

 ـ كـاية.2ـ صريح 1

وصريح الؼذف ققلف: يا زاين يا لقصل، وكحقه كقا طاهر، أو قد زكقت، أو زكك 

 .فرجؽ، ويا مـققك، ويا مـققكة إن لؿ يػسره بػعؾ زوج أو سقد
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ت رأسف، وكـاية الؼذف يا قحبة و يا فاجرة و يا خبقثة وفضحت زوجؽ، أو كؽس 

أو جعؾت لف قروكا، وكحقه كعؾؼت طؾقف أوالدا مـ غقره، أو أفسدت فراشف 

ولعربل: يا كبطل وكحقه، وزكت يدك، أو رجؾؽ وكحقه، إن فسره بغقر الؼذف 

 ، يعزر فقفا.قبؾ وطزر كؼقلف: يا كافر يا فاسؼ يا فاجر يا حؿار وكحقه

 ٓعصز ّال حيد يف ثالث٘ مْاضع: ّ

أو قذف جؿاطة ال يتصقر مـفؿ الزكا طادة طزر، ألكف ال ـ 2إن قذف أهؾ بؾد ـ 1

وكذا لق اختؾػا يف أمر فؼال أحدهؿا: الؽاذب ابـ ـ 3 طار طؾقفؿ بف لؾؼطع بؽذبف

 الزاكقة، طزر وال حد.

 ضكْط حد الكرف:

 .ويسؼط حد الؼذف بعػق الؿؼذوف طـ الؼاذف

لق قال الؿؽؾػ: وال يستقيف حد الؼذف بدون صؾب الؿؼذوف ألكف حؼف، ولذلؽ 

 .اقذفـل فؼذفف، لؿ يحد وطزر

 مْت املكرّف ٓيكطه إىل قطنني:

فؾجؿقع ثؿ مات  ن صالب بالحدوإن مات الؿؼذوف ولؿ يطالب بف سؼط، وإـ 1

 .، ولق طػا بعضفؿ حد لؾباقل كامالالؿطالبة بالحد القرثة
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 ضابط:

 .حد بطؾب وارث محصـولق غقر محصـ ومـ قذف مقتا 

 ضابط:

 كبقا كػر وقتؾ ولق تاب، أو كان كافرا فلسؾؿ.ومـ قذف 

 تاب دد املسكز
 .اختالط العؼؾ: السؽر

 ضابط:

مـ العـب أو مـ  حرام، وهق خؿر مـ أي شلء كان كؾ شراب أسؽر كثقره فؼؾقؾف

 غقره.

 :ّال ٓباح شسب ما ٓطهس نجريِ 

ولؿ فؼط لدفع لؼؿة غص هبا  :وال ططش وال غقره، إالـ 3وال بتداو ـ 2لؾذة ـ 1

ك طؾيؼدم بقل، و ك الخؿريحضره غقر الخؿر، وخاف تؾػا ألكف مضطر، ويؼدم طؾ

 .ماء كجس الخؿر والبقل
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 شسّط الرٖ حيد يف ارتنس: 

ولؿ يستفؾؽ فقف، أو  الؿسؽرالؿسؽر الؿسؾؿ، أو شرب ما خؾط ب وإذا شربـ 1

 .فعؾقف الحد، طالؿا أن كثقره يسؽرـ 3مختارا ـ 2أكؾ طجقـا لت بف 

 هس:حد املط

الحد ثؿاكقن جؾدة مع الحرية، فنن لؿ يعؾؿ أن كثقره يسؽر فال حد طؾقف، ـ 1

 .وطؾقف أربعقن مع الرق طبدا كان أو أمةـ 2 ويصدق يف جفؾ ذلؽ

 ّٓعصز يف ارتنس اثيني:

أو حضر شرهبا، ال مـ جفؾ التحريؿ، ـ 2ة الؿسؽر ويعزر مـ وجد مـف رائحـ 1

 .الؿسؾؿقـ لؽـ ال يؼبؾ مؿـ كشل بقـ

 شسب املطهس:ّٓجبت 

 أو بشفادة طدلقـ. ـ 2 مرة كؼذفأن يؼر بنقرار ـ 1

ويحرم طصقر غال وأتك طؾقف ثالثة أيام بؾقالقفا، ويؽره الخؾقطان كـبقذ تؿر مع 

 زبقب، ال وضع تؿر أو كحقه وحده يف ماء لتحؾقتف ما لؿ يشتد أو تتؿ لف ثالثة أيام.
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 تاب انتؼشيز
 .حا التلديب ألكف يؿـع مؿا ال يجقز فعؾفلغة: الؿـع، واصطالالتعزير 

 ، والتعزير واجب يف كؾ معصقة ال حد فقفا وال كػارة كاستؿتاع ال حد فقفو

غقر  وكـسرقة ال قطع فقفا لؽقن الؿسروق دون كصاب أو، كؿباشرة دون فرج

محرز، وكـجـاية ال ققد فقفا كصػع ووكز، وكـنتقان الؿرأة الؿرأة، والؼذف بغقر 

لؿ يؽـ الؿؼذوف ولدا لؾؼاذف، فنن كان فال حد وال تعزير، وكحق ما  إن الزكا

 .خصؿؽاهلل ذكر، كشتؿف بغقر الزكا، وققلف: اهلل أكرب طؾقؽ، أو 

 ضابط:

 وال يحتاج يف إقامة التعزير إلك مطالبة. 

 .ولؾحاكؿ كؼصف طـ العشرة حسب ما يراه وال يزاد يف التعزير طؾك طشر جؾدات

 إال يف ثالث٘ صْز:

ـ 2 مـ شرب مسؽرا يف هنار رمضان حد لؾشرب، وطزر لػطره بعشريـ سقصاـ 1

 ومـ وصئ أمة امرأتف حد ما لؿ تؽـ أحؾتفا لف، فقجؾد مائة إن طؾؿ التحريؿ فقفؿا

 .ومـ وطء أمة لف فقفا شرك طزر بؿائة إال سقصاـ 3
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 خبنط٘ أمْز:تعصٓس الّحيسو  

 الؿال. أو إتالفـ 5 ؿالالو أخذ أـ 4 أو جرحـ 3 وقطع صرفـ 2ؾحقة البحؾؼ ـ 1

 االضتنياٛ ٓيكطه إىل قطنني:

وإن فعؾف ـ 2 ومـ استؿـك بقده مـ رجؾ أو امرأة بغقر حاجة طزر، ألكف معصقةـ 1

 خقفا مـ الزكا فال شلء طؾقف إن لؿ يؼدر طؾك كؽاح ولق ألمة.

 تاب انقطغ يف انسزقح
 بف، أخذ مال طؾك وجف االختػاء مـ مالؽف أو كائالسرقة: 

 شسّط مً حيد يف الطسق٘:

ؿسؾؿ أو ذمقا بخالف الؿستلمـ ، والؿؾتزم: هق الالؿؾتزمـ 2ػ إذا أخذ الؿؽؾـ 1

ال شبفة لف ـ 6 مـ مال معصقم بخالف حربلـ 5مـ حرز مثؾف ـ 4كصابا ـ 3 وكحقه

فال قطع طؾك مـتفب، وهق الذي يلخذ الؿال طؾك ، طؾك وجف االختػاء قطعـ 7فقف 

وال مختؾس وهق الذي يخطػ الشلء ويؿر بف، وال غاصب وال وجف الغـقؿة 

خائـ يف وديعة أو طارية أو غقرها، ألن ذلؽ لقس بسرقة، ولؽـ األصح أن جاحد 

هذا هق الؿذهب وما ذكره الؿصـػ خالف  العارية يؼطع إن بؾغت كصابا،
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وهق الذي يبط الجقب، أو غقره، ويلخذ مـف أو بعد  :ويؼطع الطرارالؿذهب، 

 قصف إن بؾغ كصابا ألكف سرقف مـ حرز.سؼ

 حبح: 

ققلف بخالف الؿستلمـ، هذا خالف الؿذهب والؿذهب يؼطع الؿسؾؿ إذا سرق 

مـ مال الؿستلمـ ويؼطع الؿستلمـ إذا سرق مـ مال الؿسؾؿ، ويف وجف البـ 

 حامد ال يؼطع مستلمـ وكلن الشقخ مـصقر البفقيت رحؿف اهلل تبع ابـ حامد. 

 الطسق٘ ضت٘ شسّط:كطع يف لا شسط

 الشرط األول:

أن يؽقن الؿسروق ماال محرتما ألن ما لقس بؿال ال حرمة لف، ومال الحربل 

تجقز سرقتف بؽؾ حال فال قطع بسرقة آلة لفق لعدم االحرتام وال بسرقة محرم 

ألكف اتصؾ بؿا ال  كالخؿر وصؾقب وآكقة فقفا خؿر، وال بسرقة ماء، أو إكاء فقف ماء

  بسرقة مؽاتب وأم ولد ومصحػ وحر ولق صغقرا، وال بؿا طؾقفؿا.، والقطع فقف

 املال غري احملرتو:

 ر.وآكقة فقفا خؿـ  4ـ الصؾقب 3ـ آلة الؾفق 2ـ مال الحربل 1

 الشرط الثاين: 
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وكصاب السرقة ثالثة دراهؿ خالصة أو تخؾص مـ  أن يؽقن الؿسروق كصابا،و 

 :ب أو طرض ققؿتف كلحدهؿا أيمثؼال وإن لؿ يضر :مغشقشة أو ربع ديـار أي

وإذا كؼصت ققؿة ، ثالثة دراهؿ، أو ربع ديـار فال قطع بسرقة ما دون ذلؽ

الؿسروق بعد إخراجف لؿ يسؼط الؼطع: ألن الـؼصان وجد يف العقـ بعد سرقتفا 

أو مؾؽ العقـ الؿسروقة السارق ببقع، أو هبة، أو غقرهؿا لؿ يسؼط الؼطع بعد 

تعترب ققؿة العقـ الؿسروقة وقت إخراجفا مـ الحرز ألكف الرتافع إلك الحاكؿ، و

وقت السرقة التل وجب هبا الؼطع، فؾق ذبح يف الحرز كبشا فـؼصت ققؿتف أو شؼ 

فقف ثقبا فـؼصت ققؿتف طـ كصاب السرقة ثؿ أخرجف مـ الحرز فال قطع ألكف لؿ 

 مـف شقئا. يخرج مـ الحرز كصابا أو أتؾػ يف الحرز الؿال لؿ يؼطع ألكف لؿ يخرج

والشرط الثالث: أن يخرجف مـ الحرز، فنن سرقف مـ غقر حرز كؿا لق وجد بابا 

 .مػتقحا، أو حرزا مفتقكا فال قطع طؾقف

وحرز الؿال ما العادة حػظف فقف إذ الحرز معـاه الحػظ، ومـف احرتز، أي: تحػظ 

ويختؾػ الحرز باختالف األمقال والبؾدان وطدل السؾطان وجقره وققتف 

 .عػف الختالف األحقال باختالف الؿذكقراتوض
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 اذتسّش:

فحرز األمقال أي الـؼقد والجقاهر والؼؿاش يف الدور والدكاكقـ والعؿران ـ 1

األبـقة الحصقـة والؿحال الؿسؽقكة مـ البؾد وراء األبقاب واألغالق  :أي

 .القثقؼة، والغؾؼ اسؿ لؾؼػؾ خشبا كان أو حديدا. وصـدوق بسقق وثؿ حارس

وحرز البؼؾ وقدور الباقالء وكحقهؿا كؼدور صبقخ وخزف وراء الشرائج وهل ـ 2

ما يعؿؾ مـ قصب، أو كحقه يضؿ بعضف إلك بعض بحبؾ أو غقره إذا كان يف 

 .السقق حارس لجريان العادة بذلؽ

وحرز الحطب والخشب والحظائر جؿع حظقرة ما يعؿؾ لإلبؾ والغـؿ مـ ـ 3

 .بعض ويربط الشجر تلوي إلقف فقعرب بعضف يف

 وحرز الؿقاشل الصقر جؿع صقرة وهل الحظقرةـ 4

الؿقاشل يف الؿرطك بالراطل وكظره إلقفا غالبا فؿا غاب طـ مشاهدتف  وحرزـ 5 

 .غالبا فؼد خرج طـ الحرز

وحرز سػـ يف شط بربطفا وإبؾ باركة معؼقلة بحافظ حتك كائؿ، وحؿقلتفا ـ 6

 .بسائؼ يراهابتؼطقرها مع قائد يراها ومع طدم تؼطقر 
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وحرز ثقاب يف حؿام وكحقه بحافظ، كؼعقده طؾك متاع، وإن فرط حافظ حؿام ـ 7 

 بـقم أو تشاغؾ ضؿـ وال قطع طؾك سارق إذا. 

 .وحرز باب وكحقه تركقبف بؿقضعف

 والشرط الرابع: 

 .أن تـتػل الشبفة طـ السارق

ولده وإن سػؾ: فال يؼطع سارق بالسرقة مـ مال أبقف وإن طال، وال بسرقة مـ مال 

سقاء. وال يؼطع  ألن كػؼة كؾ مـفؿا تجب مـ مال اآلخر واألب واألم يف هذا

ولق  وإذا سرق طبد أحد الزوجقـ بسرقتف مـ مال اآلخر ولق كان محرزا طـف،

مؽاتبا مـ مال سقده، أو سقد مـ مال مؽاتبف فال قطع، أو سرق قـ أو حر مسؾؿ 

قؿة لؿ تخؿس فال قطع: ألن لبقت الؿال مـ بقت الؿال فال قطع، أو سرق مـ غـ

فقفا خؿس الخؿس، أو سرق فؼقر مـ غؾة مقققفة طؾك الػؼراء فال قطع لدخقلف 

فقفؿ أو سرق شخص مـ مال لف فقف شركة لف، أو ألحد مؿـ ال يؼطع بالسرقة مـف 

 كلبقف وابـف وزوجف ومؽاتبف لؿ يؼطع لؾشبفة. 

يب بسرقة مال قريبف: ألن الؼرابة هـا ال ويؼطع األخ بسرقة مال أخقف ويؼطع كؾ قر

 .تؿـع قبقل الشفادة مـ أحدهؿا لمخر فؾؿ تؿـع الؼطع
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 الشرط الخامس: 

وال يؼطع إال بشفادة طدلقـ يصػاهنا بعد الدطقى مـ مالؽ، أو مـ  ثبقت السرقة،

يؼقم مؼامف أو بنقرار السارق مرتقـ بالسرقة ويصػفا يف كؾ مرة الحتؿال ضـف 

حال ال قطع فقفا وال يرجع طـ إقراره حتك يؼطع وال بلس بتؾؼقـف  الؼطع يف

 اإلكؽار.

 والشرط السادس: 

أن يطالب الؿسروق مـف السارق بؿالف، فؾق أقر بسرقة مـ مال غائب، أو قامت هبا 

 ه ودطقاه، فقحبس وتعاد الشفادة.بقـة اكتظر حضقر

 صف٘ الكطع:

ه القؿـك مـ مػصؾ الؽػ، وإذا وجب الؼطع الجتؿاع شروصف قطعت يدـ 1

فنن ـ 2 وحسؿت وجقبا بغؿسفا يف زيت مغؾل لتسد أفقاه العروق فقـؼطع الدم

فنن طاد حبس ـ 3طاد قطعت رجؾف القسرى مـ مػصؾ كعبف برتك طؼبف وحسؿت 

 وحرم أن يؼطع ، حتك يتقب

صؾع الػحال أو غقرهؿا مـ ، وهق ومـ سرق شقئا مـ غقر حرز ثؿرا كان أو كثرا

ضؿـف بعقضف مرتقـ، قالف الؼاضل،  :أي أو غقره أضعػت طؾقف الؼقؿةجؿار، 
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واختاره الزركشل، وقدم يف التـؼقح أن التضعقػ خاص بالثؿر والطؾع والجؿار  

والؿاشقة، وقطع بف يف الؿـتفك وغقره، ألن التضعقػ ورد يف هذه األشقاء طؾك 

 ف، وهق الحرز.لػقات شرص الؼقاس، فال يتجاوز بف محؾ الـص، وال قطع خالف

 تاب دد قطاع انطزيق
هؿ الذيـ يتعرضقن لؾـاس بالسالح ولق طصا أو حجرا يف قطاع الطرق: 

 .الصحراء، أو البـقان أو البحر، فقغصبقهنؿ الؿال الؿحرتم مجاهرة ال سرقة

 ثبْت قطع الطسٓل:

 ـ اإلقرار.2ـ البقـة 1

 شسّط قطع الطسٓل:

مؽؾػ مؾتزم ـ 4 وكصاب السرقةـ 3والحرز ـ 2ـ أو إقرار مرتق ويعترب ثبقتف ببقـةـ 1

 ولق أكثك أو رققؼا 

 أقطاو قطاع الطسم: 

يؼتؾف أبقه، وكـالعبد يؼتؾف الحر،  غقر مؽافئ كالقلد قتؾ مؽافئا لف أو مــ 1

وكـالذمل يؼتؾف الؿسؾؿ، وأخذ الؿال الذي قتؾف لؼصده قتؾ وجقبا لحؼ اهلل 
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تؾ مـ يؼاد بف يف غقر الؿحاربة حتك غسؾ وصؾل طؾقف، ثؿ صؾب قا تعالك، ثؿ

 .يشتفر أمره وال يؼطع مع ذلؽ

 .وإن قتؾ الؿحارب ولؿ يلخذ الؿال قتؾ حتؿا ولؿ يصؾبـ 2

وإن جـقا بؿا يقجب ققدا يف الطرف كؼطع يد أو رجؾ وكحقها تحتؿ استقػاؤه ـ 3

 .كالـػس

 حبح:

تحتؿ استقػاؤه وإن جـقا بؿا يقجب ققدا يف الطرف كؼطع يد أو رجؾ وكحقها ـ 3

 .كالـػس

، وجزم بف يف القجقز وقدمف يف الرطايتقـ وغقرهؿا، صححف يف  تصحقح الؿحرر

 وطـف: ال يتحتؿ استقػاؤه. قال يف  اإلكصاف: وهق الؿذهب، وقطع بف يف الؿـتفك

 ، وهق أن قطع األصراف تسؼط بالعػق.وغقره

ذه السارق مـ مال ال وإن أخذ واحد مـ الؿحاربقـ مـ الؿال قدر ما يؼطع بلخـ 4

شبفة لف فقف، ولؿ يؼتؾقا قطع مـ كؾ واحد يده القؿـك ورجؾف القسرى يف مؼام 

 واحد وجقبا، وحسؿتا بالزيت الؿغؾل ثؿ خؾل سبقؾف، 
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فنن لؿ يصقبقا كػسا وال ماال يبؾغ كصاب السرقة كػقا بلن يشردوا متػرققـ، فال ـ 5 

 .يرتكقا يلوون إلك بؾد حتك تظفر تقبتفؿ

 بط:ضا

ولق قتؾ بعضفؿ ثبت حؽؿ الؼتؾ يف حؼ جؿقعفؿ، ولق قتؾ بعض ، وأخذ الؿال 

 بعض تحتؿ قتؾ الجؿقع وصؾبفؿ.

 تْب٘ قطاع الطسم:

الؿحاربقـ قبؾ أن يؼدر طؾقف سؼط طـف ما كان واجبا هلل تعالك مـ  ومـ تاب مــ 1

 وأخذ بؿا لمدمققـ مـ كػس وصرفـ 2 كػل وقطع يد ورجؾ وصؾب، وتحتؿ قتؾ

 ومال إال إن يعػك لف طـفا مـ مستحؼفا. 

 التْب٘ مً حدّد اهلل: 

ومـ وجب طؾقف حد سرقة أو زكا أو شرب فتاب مـف قبؾ ثبقتف طـد حاكؿ سؼط 

 ولق قبؾ إصالح طؿؾ.

 دفع الصاٜل:

ومـ صال طؾك كػسف أو حرمتف كلمف وبـتف وأختف وزوجتف، أو مال آدمل أو هبقؿة 

بلسفؾ ما يغؾب طؾك ضـف دفعف بف، فنذا اكدفع  فؾؾؿصقل طؾقف الدفع طـ ذلؽ
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باألسفؾ حرم األصعب لعدم الحاجة إلقف، فنن لؿ يـدفع الصائؾ إال بالؼتؾ 

فؾؾؿصقل طؾقف ذلؽ أي قتؾ الصائؾ وال ضؿان طؾقف، ألكف قتؾف لدفع شره، وإن 

قتؾ الؿصقل طؾقف ففق شفقد ويؾزمف الدفع طـ كػسف يف غقر فتـة، وكذا يؾزمف 

لئال تذهب األكػس  يف غقر فتـة طـ كػس غقره، وطـ حرمتف وحرمة غقره الدفع

دون مالف ، فال يؾزمف الدفع طـف وال حػظف طـ الضقاع والفالك، فنن فعؾ فال 

ومـ دخؾ مـزلف رجؾ متؾصصا فحؽؿف كذلؽ أي يدفعف باألسفؾ  ضؿان طؾقف

ؾ ما يـدفع بف، فاألسفؾ، فنن أمره بالخروج فخرج لؿ يضربف وإال فؾف ضربف بلسف

 .فنن خرج بالعصا لؿ يضربف بالحديد

ومـ كظر يف بقت غقره مـ خصاص باب مغؾؼ وكحقه فحذف طقـف أو كحقها 

 فتؾػت ففدر، بخالف مستؿع قبؾ إكذاره.

 تاب قتال أْم انثغي
 .الجقر والظؾؿ والعدول طـ الحؼالبغل: 

 شسّط البػاٗ:

بتلويؾ سائغ ولق لؿ يؽـ ـ 4إلمام طؾك اـ 3 لفؿ شقكة ومـعةـ 2إذا خرج ققم ـ 1

 .فقفؿ مطاع ففؿ بغاة ضؾؿة
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فنن كاكقا جؿعا يسقرا ال شقكة لفؿ، أو لؿ يخرجقا بتلويؾ، أو خرجقا بتلويؾ غقر   

 ؼ.سائغ فؼطاع صري

 .وكصب اإلمام فرض كػاية، ويجرب مـ تعقـ لذلؽ 

 ّط اإلماو ضت٘:شس 

 اما.كافقا ابتداء ودوـ 6طالؿا ـ 5قرشقا ـ 4طدال ـ 3ذكرا ـ 2أن يؽقن حرا ـ 1 

 :ّجيب علٙ اإلماو

وإن ـ 3 فنن ذكروا مظؾؿة أزالفاـ 2 أن يراسؾفؿ فقسللفؿ طـ ما يـؼؿقن مـفـ 1

فنن كان ما يـؼؿقن مـف مؿا ال ـ 4 واإلصالح إكؿا يؽقن بذلؽ، ادطقا شبفة كشػفا

ؾحؼ، بقـ حالال لؽـ التبس طؾقفؿ فاطتؼدوا أكف مخالػ ل وإن كانـ 5 يحؾ أزالف

 . لفؿ دلقؾف وأضفر لفؿ وجفف

 أٍل البػٕ:

يرجعقا قاتؾفؿ لؿ  نوإـ 2 رجعقا طـ البغل وصؾب الؼتال تركفؿو فنن فاءواـ 1

 .وجقبا، وطؾك رطقتف معقكتف
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 :ّحيسو قتاهله

ـ 4ومدبرهؿ ـ 3 وقتؾ ذريتفؿـ 2بؿا يعؿ إتالففؿ كؿـجـقؼ وكار إال لضرورة ـ 1

 .ومـ ترك الؼتالـ 5وجريحفؿ 

 .وال ققد بؼتؾفؿ بؾ الدية

 .ومـ أسر مـفؿ حبس حتك ال شقكة وال حرب

وإذا اكؼضت فؿـ وجد مـفؿ مالف بقد غقره أخذه، وما تؾػ حال حرب غقر 

 .مضؿقن

وإن أضفر ققم رأي الخقارج ولؿ يخرجقا طـ قبضة اإلمام لؿ يتعرض لفؿ، 

 وتجري األحؽام طؾقفؿ كلهؾ العدل. 

قة أو صؾب رياسة ففؿا ضالؿتان وتضؿـ كؾ واحدة مـ وإن اقتتؾت صائػتان لعصب

الطائػتقـ ما أتؾػت طؾك األخرى قال الشقخ تؼل الديـ: فلوجبقا الضؿان طؾك 

 .مجؿقع الطائػتقـ وإن لؿ يعؾؿ طقـ الؿتؾػ

 ومـ دخؾ بقـفؿا بصؾح فؼتؾ وجفؾ قاتؾف وما جفؾ متؾػ ضؿـتاه طؾك السقاء.
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 تاب دكى املزتد 
كػر بعد إسالمف صقطا ولق مؿقزا، أو هازال مـ جع، واصطالحا: لغة: الراالؿرتد 

 .بـطؼ، أو اطتؼاد، أو شؽ، أو فعؾ

 شسّط املستد ثالث٘:

 ـ االختقار.3ـ البؾقغ 2ـ العؼؾ 1

 أقطاو السدٗ أزبع٘:

 ـ ردة بالشؽ.4ـ ردة باالطتؼاد 3ـ ردة بالػعؾ 2ـ ردة بالؼقل 1

 صْز مً السدٗ:

ـ 4أو جحد وحداكقتف ـ 3 أو جحد ربقبقتف سبحاكفـ 2 كػرفؿـ أشرك باهلل تعالك ـ 1

 صاحبة أو ولدا أو اتخذ هلل تعالكـ 5 أو جحد صػة مـ صػاتف كالحقاة والعؾؿ كػر

أو سب ـ 9 أو سب اهلل سبحاكفـ 8 رسؾف أو جحد بعضـ 7 أو جحد بعض كتبفـ 6

جحده أو ادطك الـبقة، فؼد كػر، ألن جحد شلء مـ ذلؽ كـ 11 رسقال مـ رسؾف

ومـ جحد تحريؿ الزكا أو ـ 11 كؾف، وسب أحد مـفؿ ال يؽقن إال مـ جاحده

أو جحد حؾ خبز ـ 12 جحد شقئا مـ الؿحرمات الظاهرة الؿجؿع طؾك تحريؿفا

أو حؽؿا ـ 14 أو جحد وجقب طبادة مـ الخؿسـ 13 وكحقه مؿا ال خالف فقف
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مثؾف ذلؽ، طرف ضاهرا مجؿعا طؾقف إجؿاطا قطعقا بسبب جفؾف وكان مؿـ يجفؾ 

وكان مثؾف ال يجفؾف كػر لؿعاكدتف لإلسالم ـ 2وإن أصر ـ 1: حؽؿ ذلؽ لقرجع طـف

 وامتـاطف مـ التزام أحؽامف، وطدم قبقلف لؽتاب اهلل وسـة رسقلف وإجؿاع األمة

أو أتك بؼقل، أو فعؾ صريح يف االستفزاء ـ 16 وكذا لق سجد لؽقكب وكحقهـ 15

 .أسؼط حرمتف ال مـ حؽك كػرا سؿعف وهق ال يعتؼده بالديـ أو امتفـ الؼرآن، أو

  يف انزدج فصم
إلك اإلسالم ثالثة  رجؾ، أو امرأة دطل فؿـ ارتد طـ اإلسالم وهق مؽؾػ مختار

ولق لؿ تجب االستتابة لؿا برئ مـ فعؾفؿ، فنن  أيام وجقبا، وضقؼ طؾقف، وحبس

، إال رسقل كػار، فال أسؾؿ لؿ يعزر، وإن لؿ يسؾؿ قتؾ بالسقػ، وال يحرق بالـار

 .يؼتؾ

 وال يؼتؾف إال إمام أو كائبف ما لؿ يؾحؼ بدار حرب فؾؽؾ أحد قتؾف وأخذ ما معف.

 :ّال تكبل يف الدىٔا

تؼبؾ  والـ 4 أو تـؼصفـ 3 أو سب رسقلف سبا صريحاـ 2 تقبة مـ سب اهلل تعالكـ 1

إلسالم ويخػل وال تقبة زكديؼ وهق الؿـافؼ الذي يظفر اـ 5 تقبة مـ تؽررت ردتف
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الؽػر، بؾ يؼتؾ بؽؾ حال، ألن هذه األشقاء تدل طؾك فساد طؼقدتف وقؾة مباالتف  

 .باإلسالم

 ضابط:

 أيام. ةويصح إسالم مؿقز يعؼؾف وردتف، لؽـ ال يؼتؾ حتك يستتاب بعد البؾقغ ثالث

 ضابط:

  .وتقبة الؿرتد إسالمف وتقبة كؾ كافر إسالمف

 طسٓك٘ دخْل اإلضالو:

ـ 2 الؿرتد أو الؽافر األصؾل أن ال إلف إال اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل أن يشفدـ 1

ومـ كان كػره بجحد فرض وكحقه كتحؾقؾ حرام، أو تحريؿ حالل، أو جحد 

كبل، أو كتاب، أو رسالة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك غقر العرب، فتقبتف مع 

اهلل سبحاكف بؿا اطتؼده  إتقاكف بـالشفادتقـ إقراره بالؿجحقد بف مـ ذلؽ، ألكف كذب

اإلقرار بؿا جحده. أو ققلف: أكا مسؾؿ أو بريء  مـ الجحد، فال بد يف إسالمف مـ

مـ كؾ ديـ يخالػ ديـ اإلسالم، ولق قال كافر: أسؾؿت، أو أكا مسؾؿ، أو أكا 

بالشفادتقـ، وال يغـل ققلف: محؿد رسقل اهلل  مممـ، صار مسؾؿا وإن لؿ يؾػظ
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إن قال: أكا مسؾؿ وال أكطؼ بالشفادتقـ لؿ يحؽؿ بنسالمف طـ كؾؿة التقحقد، و

 .حتك يليت بالشفادتقـ

 أحهاو مال املستد:

ويـػؼ مـف طؾقف ـ 3وتؼضك مـف ديقكف ـ 2 مـ التصرف يف مالف ويؿـع الؿرتدـ 1

 صار فقئا مـ مقتف مرتدا. ن لؿ يسؾؿ وإـ 5صار مالف إلقف  فنن أسؾؿـ 4 وطؾك طقالف

 أحهاو الطاحس:

، ويؼتؾ إن كان مسؾؿا، ؽػر ساحر يركب الؿؽـسة فتسقر بف يف الفقاء وكحقهوي

 وإن كان ذمقا ال يؼتؾ إال إذا قتؾ بسحره.

 : مخط٘ ّال ٓهفس

 بشرصقـ:وضارب بحصك ـ 5وطراف ـ 4ومـجؿ ـ 3كاهـ ـ 1

 .وأكف يعؾؿ بف األمقر الؿغقبة ويعزر، ويؽػ طـفـ 2 إن لؿ يعتؼد إباحتفـ 1 

 شٔٝني: ّحيسو

 .ورققة بغقر العربلـ 2 ، وهل خطقط غقر مػفقمةصؾسؿـ 1

 , ّفُٔ ّجَاٌ:بطحس ضسّزٗالطحس ّجيْش حل 

 ـ الجقاز لؾضرورة، وتققػ اإلمام أحؿد فقف.2ـ التحريؿ 1 



  

 

63 

 

 الجنايات ربع                       تهذيب الزوض المزبع

 كتاب األطؼًح 
 .جؿع صعام، وهق ما يمكؾ ويشرباألصعؿة 

 واألصؾ فقفا الحؾ

 شسّط الطعاو اذتالل:

 رة فقف.ـ ال مض2ـ أن يؽقن صاهرا 1

احرتازا طـ السؿ  فقباح كؾ صعام صاهر بخالف متـجس وكجس، ال مضرة فقف

مـ حب وثؿر وغقرهؿا مـ العـرب مؿا ال يمكؾ طادة فقباح وكحقه حتك الؿسؽ و

 الطاهرات. 

 :ّال حيل

 .وال يحؾ ما فقف مضرة، كالسؿ وكحقهـ 2 كجس كالؿقتة والدمـ 1

 :ّحْٔاىات الرب مباح٘ إال

والذي ، غقر الضبع وإال ما لف كاب يػرتس بف أي يـفش بـابفـ 4 ألكسقةالحؿر اـ 3 

لف كاب كاألسد والـؿر والذئب والػقؾ والػفد والؽؾب والخـزير وابـ آوى وابـ 

والـؿس والؼرد والدب والػـؽ  ،سقاء كان أهؾقا أو وحشقا طرس والسـقر مطؾؼا

قر يصقد بف كالعؼاب وإال مالف مخؾب مـ الطـ 5والثعؾب والسـجاب والسؿقر 
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وإال ما يلكؾ الجقػ مـ ـ 6 والبقمة والبازي والصؼر والشاهقـ والباشؼ والحدأة

الطقر، كالـسر والرخؿ والؾؼؾؼ والعؼعؼ وهق الؼاق، والغراب األبؼع والغداف، 

وإال ما يستخبثف العرب ـ 7 وهق صائر أسقد صغقر أغرب، والغراب األسقد الؽبقر

وإال ـ 8 والـقص والػلرة والحقة والحشرات كؾفا والقصقاطذوو القسار، كالؼـػذ 

 .ما تقلد مـ ملكقل وغقره كالبغؾ والسؿع مـ الخقؾ والحؿر األهؾقة

 ضابط:

وما تجفؾف العرب، ولؿ يذكر يف الشرع، يرد إلك أقرب األشقاء شبفا بف، ولق أشبف 

 مباحا ومحرما غؾب التحريؿ، ودود جبـ وخؾ وكحقهؿا يمكؾ تبعا.

 م يا حيم يٍ األطؼًح احليٕاَاخ ٔغريْافص
وهبقؿة األكعام وهل ، وما طدا الذي ذكركا أكف حرام، فحالل طؾك األصؾ كالخقؾ

ومـ البؼر كاإلبؾ والتقتؾ ، والدجاج والقحشل مـ الحؿر اإلبؾ والبؼر والغـؿ

والقطؾ والؿفا، وكـالضباء والـعامة واألركب وسائر القحش كالزرافة والقبر 

 قع، وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع، ألن ذلؽ مستطاب.والقرب
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 ثالث٘:إال  ّٓباح حْٔاٌ البحس نلُ 

وإال الحقة ـ 3 إال التؿساح ألكف ذو كاب يػرتس بفوـ 2 الضػدع ألهنا مستخبثةـ 1

 .ألهنا مـ الؿستخبثات

 :حتٙ ّحتسو ادتالل٘ اليت أنجس علفَا اليجاض٘ ّلبيَا ّبٔطَا جنظ 

 وتطعؿ الطاهر فؼط. ـ 2تحبس ثالثا ـ 1

 :ّٓهسِ أنل

وثقم وكحقها ما ـ 8وبصؾ ـ 7وأذن قؾب ـ 5وغدة ـ 4وصقـ ـ 3وفحؿ ـ 2تراب ـ 1

 .لؿ يـضج بطبخ

 ٓهسِ أنل:ال ّ

، ويف اإلقـاع يؽره، قال يف اإلكصاف: وذكر جؿاطة ينءلحؿ أو ـ 2لحؿ مـتـ ـ 1

فقؿفا يؽره، ويف االكتصار جعؾ الؾحؿ الؿـتـ مؽروه باالتػاق، قال الؿرداوي 

 الؽراهة يف الؾحؿ الؿـتـ أشد.

ومـ اضطر إلك محرم بلن خاف التؾػ إن لؿ يلكؾف غقر السؿ حؾ لف إن لؿ يؽـ يف 

ويحػظفا، ولف التزود إن خاف،  سػر محرم مـف ما يسد رمؼف أي يؿسؽ ققتف

ويجب تؼديؿ السمال طؾك أكؾف، ويتحرى يف مذكاة اشتبفت بؿقتة، فنن لؿ يجد 
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أن يضطر ففق أحؼ بف، ولقس لف  أو خائػا إال صعام غقره، فنن كان ربف مضطرا،

إيثاره، وإال لزمف بذل ما يسد رمؼف فؼط بؼقؿتف، فنن أبك رب الطعام أخذه الؿضطر 

 فاألسفؾ، ويعطقف طقضف. باألسفؾ مـف

ومـ اضطر إلك كػع مال الغقر مع بؼاء طقـف كثقاب لدفع برد أو حبؾ أو دلق 

الستؼاء ماء وكحقه وجب بذلف لؿـ اضطر إلقف مجاكا مع طدم حاجتف إلقف، ألن اهلل 

 .تعالك ذم طؾك مـعف

وإن لؿ يجد الؿضطر إال آدمقا معصقما فؾقس لف أكؾف، وال أكؾ طضق مـ أطضاء 

 كػسف.

ومـ مر بثؿر بستان يف شجر، أو متساقط طـف، وال حائط طؾك البستان، وال كاضر 

أي حافظ لف، فؾف األكؾ مـف مجاكا مـ غقر حؿؾ ولق بال حاجة، ولقس لف صعقد 

شجرة وال رمقف بشلء، وال األكؾ مـ مجـل مجؿقع إال لضرورة، وكذا زرع قائؿ 

 ماشقة. وشرب لبـ

 :ّجيب علٙ املطله

قدر ـ 5يقما ولقؾة ـ 4 يف الؼرى دون األمصارـ 3الؿجتاز بف ـ 2افة الؿسؾؿ ضقـ 1

 .كػايتف مع آدم
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ويجب إكزالف ببقتف مع طدم مسجد وكحقه، فنن أبك مـ كزل بف الضقػ، فؾؾؿضقػ  

 صؾبف بف طـد حاكؿ، فنن أبك فؾف األخذ مـ مالف بؼدره.

 تاب انذكاج
ي بؼطع حؾؼقمف ومريئف، أو طؼر ذبح، أو كحر الحققان الؿلكقل الربالذكاة: 

 مؿتـع. 

 وال يباح شلء مـ الحققان الؿؼدور طؾقف بغقر ذكاة، ألن غقر الؿذكك مقتة، إال

  ثالثة:

وكؾ ما ال يعقش إال يف الؿاء، فقحؾ بدون ذكاة لحؾ ـ 3والسؿؽ ـ 2الجراد ـ 1

لذكاة. مقتتف، وما يعقش يف الرب والبحر، كالسؾحػاة وكؾب الؿاء ال يحؾ إال با

ال جراد ألكف ، حقا السؿؽ وكره شلوقال الؿقفؼ: يؽره، وحرم بؾع سؿؽ حقا، 

 ال دم لف.

 :ّٓشرتط للرناٗ أزبع٘ شسّط

أهؾقة الؿذكل بلن يؽقن طاقال، فال يباح ما ذكاه مجـقن، أو الشرط األول: 

سؽران، أو صػؾ لؿ يؿقز: ألكف ال يصح مـف قصد التذكقة، مسؾؿا كان أو كتابقا 
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كان الؿذكل مؿقزا أو مراهؼا، أو امرأة، أو أقؾػ لؿ يختـ ولق  ولق اه كتابقانأبق

 بال طذر، أو أطؿك أو حائضا أو جـبا. 

 مخط٘:  ّال تباح ذناٗ

 ومرتد.ـ 5 ومجقسلـ 4وال ذكاة وثـل ـ 3 ومجـقنـ 2سؽران ـ 1

قبا اآللة، فتباح الذكاة بؽؾ محدد يـفر الدم بحده، ولق كان مغص :الشرط الثاين

السـ  :مـ حديد وحجر وقصب وغقره ، كخشب لف حد وذهب وفضة وطظؿ، إال

 .والظػر

وهق مجرى الـػس، و قطع الؿريء، وهق مجرى  :قطع الحؾؼقم: الشرط الثالث

قطع القدجقـ، وال يضر رفع يشرتط الطعام والشراب، وال يشرتط إباكتفؿا، وال 

ر إبؾ بطعـ بؿحدد يف لبتفا وذبح يد الذابح إن أتؿ الذكاة طؾك الػقر، والسـة كح

غقرها، فنن أبان الرأس بالذبح لؿ يحرم الؿذبقح وذكاة ما طجز طـف مـ الصقد 

والـعؿ الؿتقحشة والـعؿ القاقعة يف بئر وكحقها بجرحف يف أي مقضع كان مـ 

إال أن يؽقن رأسف يف الؿاء وكحقه مؿا يؼتؾف لق اكػرد، فال يباح أكؾف لحصقل  بدكف

قح وحاضر، فغؾب جاكب الحظر، وما ذبح مـ قػاه ولق طؿدا إن أتت اآللة قتؾف بؿب

طؾك محؾ ذبحف وفقف حقاة مستؼرة حؾ، وإال فال. ولق أبان رأسف حؾ مطؾؼا، 

والـطقحة وكحقها إن ذكاها وحقاهتا تؿؽـ زيادهتا طؾك حركة مذبقح حؾت، 
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ت حشقتف واالحتقاط مع تحرك ولق بقد أو رجؾ، وما قطع حؾؼقمف، أو أبقـ 

 حقاتف كعدمفا. فقجقد

أن يؼقل الذابح طـد حركة يده بالذبح: بسؿ اهلل، وال يجزيف غقرها : والشرط الرابع

الخالؼ وكحقه، ألن إصالق التسؿقة يـصرف إلك بسؿ اهلل. وتجزئ  كؼقلف: باسؿ

ال إن ترك التسؿقة  بغقر طربقة ولق أحسـفا، فنن ترك التسؿقة سفقا أبقحت الذبقحة

 ولق جفال، فال تحؾ الذبقحة. طؿدا 

 ومـ بدا لف ذبح غقر ما سؿل طؾقف أطاد التسؿقة. 

 :ّٓطً مع التطنٔ٘

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التؽبقر ال الصالة طؾك الـبل

 اسؿ غقره حرم ولؿ يحؾ الؿذبقح.ومـ ذكر مع اسؿ اهلل 

 مخط٘ أشٔاٛ: ّٓهسِ

ويؽره أن يقجف ـ 3 ان يبصرهويؽره أن يحد اآللة والحققـ 2 أن يذبح بآلة كالةـ 1

أو يسؾخف قبؾ أن يربد ـ 5 و يؽره أن يؽسر طـؼ ما ذبحـ 4 الحققان إلك غقر الؼبؾة

 . قبؾ زهقق كػسفأي 
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 ّٓطً أزبع٘ أمْز:

والحؿؾ طؾك ـ 4والرفؼ بف ـ 3طؾك شؼة األيسر 2إلك الؼبؾة  الحققان  تقجقف ـ 1

 اآللة بؼقة. 

 ضابط:

إن ذكر اسؿ كالبط والـعام بشرط حؾ لـا هق، ويحؾ  وإن ذبح كتابل ما يحرم طؾقف

 اهلل طؾقف.

 ادتيني ٓيكطه إىل قطنني:

، وإن خرج حقا لزم وذكاة جـقـ مباح بذكاة أمف إن خرج مقتا أو متحركا كؿذبقح

 ذبحف.

 تاب انصيد
 .وهق اقتـاص حققان حالل متقحش صبعا غقر مؼدور طؾقف، ويطؾؼ طؾك الؿصقد

 أزبع٘ شسّط:ّال حيل الصٔد إال ب

 .أن يؽقن الصائد مـ أهؾ الذكاةالشرط األول: 
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 :فال حيل صٔد 

 وكذا ما شارك فقف.ـ 3 أو وثـل وكحقهـ 2 مجقسلـ 1

 اآلل٘ ٍّٕ ىْعاٌ:: الشسط الجاىٕ

محدد يشرتط فقف ما يشرتط يف آلة الذبح ويشرتط أن يجرح الصقد الـقع األول: 

بـدق والعصا والشبؽة والػخ ال يحؾ ما وما لقس بؿحدد كال فنن قتؾف بثؼؾف لؿ يبح

قتؾ بف، ولق مع قطع حؾؼقم ومريء، وإن أدركف وفقف حقاة مستؼرة فذكاه حؾ، وإن 

رمك صقدا بالفقاء، أو طؾك شجرة فسؼط فؿات حؾ، وإن وقع يف ماء وكحقه لؿ 

 يحؾ.

 الجارحة فقباح ما قتؾتف الجارحة إن كاكت معؾؿة، سقاء كاكت مؿا :والـقع الثاين

بـابف مـ الػفقد والؽالب، إال الؽؾب مؿا يصقد يصقد بؿخؾبف مـ الطقر، أو 

، هذه مـ الؿػردات وكؼؾ طـف األسقد البفقؿ فقحرم صقده واقتـاؤه، ويباح قتؾف

 كراهة صقده، وطـف االباحة.

وتعؾقؿ كحق كؾب وففد أن يسرتسؾ إذا أرسؾ، ويـزجر إذا زجر، وإذا أمسؽ لؿ  

 يلكؾ. 

 جع إذا دطل ال برتك أكؾف.صؼر أن يسرتسؾ إذا أرسؾ ويروتعؾقؿ كحق 
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إرسال اآللة قاصدا لؾصقد، فنذا اسرتسؾ الؽؾب أو غقره بـػسف لؿ : الشرط الثالث

يبح ما صاده، إال أن يزجره فقزيد يف طدوه بطؾبف فقحؾ الصقد، ألن زجره أثر يف 

 رمك صقدا فلصاب غقره حؾ. طدوه، فصار كؿا لق أرسؾف، ومـ

التسؿقة  التسؿقة طـد إرسال السفؿ، أو إرسال الجارحة، فنن ترك: ط الرابعالشر

وال يضر إن تؼدمت التسؿقة بقسقر، وكذا إن ، طؿدا أو سفقا لؿ يبح الصقد

بؽثقر يف جارح إذا زجره فاكزجر، ولق سؿك طؾك صقد فلصاب غقره حؾ،  تلخرت

ـ ثؿ ألؼاه وذبح ال طؾك سفؿ ألؼاه ورمك بغقره، بخالف ما لق سؿك طؾك سؽق

 بغقرها. 

 ال الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.ويسـ أن يؼقل مع بسؿ اهلل اهلل أكرب، 

 ويؽره الصقد لفقا، وهق أفضؾ ملكقل، والزراطة أفضؾ مؽتسب.

 كتاب األمياٌ
 جؿع يؿقـ، وهق الحؾػ والؼسؿ. األيؿان 

ـ التل يحؾػ فقفا بـاسؿ اهلل فقفا هل القؿق والقؿقـ التل تجب هبا الؽػارة إذا حـث

الذي ال يسؿك بف غقره، كاهلل، والؼديؿ األزلل، واألول الذي لقس قبؾف شلء، 

واآلخر الذي لقس بعده شلء، وخالؼ الخؾؼ، ورب العالؿقـ، والرحؿـ، أو 
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الذي يسؿك بف غقره، ولؿ يـق الغقر كالرحقؿ والخالؼ والرازق والؿقلك، أو االسؿ  

الك، كقجف اهلل وطظؿتف وكربيائف وجاللف وطزتف وطفده بـصػة مـ صػاتف تع

وأماكتف وإرادتف، أو بالؼرآن، أو بالؿصحػ، أو بسقرة، أو آية مـف، ولعؿر اهلل 

يؿقـ، وما ال يعد مـ أسؿائف تعالك، كالشلء والؿقجقد، وما ال يـصرف إصالقف 

 وإال فال.إلقف، ويحتؿؾف كالحل والقاحد والؽريؿ إن كقى بف اهلل، ففق يؿقـ 

، قال يف اإلقـاع: والحؾػ بغقر اهلل سبحاكف وصػاتف محرم، ويؽره الحؾػ باألماكة

 كراهة تحريؿ، وضاهر الؿـتفك والؿغـل والشرح أهنا كراهة تـزيف.

 إذا حـث. وال تجب بالحؾػ بغقر اهلل كػارة

 ثالث٘: شسّط ّجْب الهفازٗ 

ـ التل قصد طؼدها طؾك أمر األول: أن تؽقن القؿقـ مـعؼدة، وهل القؿقالشرط 

 مستؼبؾ مؿؽـ، فنن حؾػ طؾك أمر ماض كاذبا طالؿا ففل القؿقـ الغؿقس: ألهنا

تغؿسف يف اإلثؿ، ثؿ يف الـار، ولغق القؿقـ هق الذي يجري طؾك لساكف بغقر قصد، 

صدق كػسف فبان  وكذا يؿقـ طؼدها يظـ كؼقلف يف أثـاء كالمف: ال واهلل، وبؾك واهلل

وال تـعؼد أيضا مـ كائؿ وصغقر ومجـقن ،  كػارة يف الجؿقعبخالفف، فال

 .وكحقهؿ

 .أن يحؾػ مختارا، فنن حؾػ مؽرها لؿ تـعؼد يؿقـف: الشرط الثاين
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الحـث يف يؿقـف بلن يػعؾ ما حؾػ طؾك تركف، كؿا لق حؾػ ال : الشرط الثالث

ا فال و كاسقيؽؾؿـ زيدا الققم فؾؿ يؽؾؿف، مختارا ذاكرا لقؿقـف، فنن حـث مؽرها أ

 كػارة ، ألكف ال إثؿ طؾقف.

 االضتجياٛ يف الٔنني:

ومـ قال يف يؿقـ مؽػرة أي تدخؾفا الؽػارة كقؿقـ باهلل تعالك وكذر وضفار: إن 

شاء اهلل، لؿ يحـث يف يؿقـف فعؾ، أو ترك إن قصد الؿشقئة، واتصؾت يؿقـف لػظا أو 

 .حؽؿا

ؿـ حؾػ طؾك فعؾ مؽروه، أو ويسـ الحـث يف القؿقـ إذا كان الحـث خقرا، ك

ترك مـدوب، وإن حؾػ طؾك فعؾ مـدوب، أو ترك مؽروه كره حـثف، و طؾك فعؾ 

ترك محرم حرم حـثف، وطؾك ترك واجب وفعؾ محرم وجب حـثف، واجب، أو 

 .أولكويخقر يف مباخ وحػظ القؿقـ 

 :ّال ٓلصو

 يسـ. ابة سمال باهلل تعالك، بؾ إجـ و2إبرار قسؿ ـ 1
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 ل ٓيكطه إىل قطنني:حتسٓه اذتال 

ومـ حرم حالال سقى زوجتف: ألن تحريؿفا ضفار، سقاء كان الذي حرمف مـ 

أمة، أو صعام، أو لباس، أو غقره كؼقلف ما أحؾ اهلل طؾل حرام وال زوجة لف، أو 

قال: صعامل طؾل كالؿقتة لؿ يحرم طؾقف، والقؿقـ طؾك الشلء ال تحرمف، وتؾزمف 

 .كػارة يؿقـ إن فعؾف

اهلل، أو بريء مـ اهلل تعالك، أو مـ  هق يفقدي، أو كافر، أو يعبد غقر قال: ، ومـ

وكحق ذلؽ لقػعؾـ كذا، أو إن ، اإلسالم، أو الؼرآن، أو الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ؾ محرما وطؾقف كػارة يؿقـ بحـثف.لؿ يػعؾف، أو إن كان فعؾف فؼد فع

 فصم يف كفارج انيًني
 

 :بني خيري مً لصمتُ نفازٗ ميني

ة أو كسقـ 2 صاع مـ غقره إصعام طشرة مساكقـ، لؽؾ مسؽقـ مد بر، أو كصػـ 1

أو ـ 3 طشرة مساكقـ، لؾرجؾ ثقب يجزيف يف صالتف ولؾؿرأة درع وخؿار كذلؽ

 .متتابعة وجقبا طتؼ رقبة، فؿـ لؿ يجد شقئا فصقام ثالثة أيام

  ضابط:
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 . ثالحـ وتجب كػارة وكذر فقرا بحـث، ويجقز إخراجفا قبؾ

 تهساز األمياٌ:

ومـ لزمتف أيؿان قبؾ التؽػقر مقجبفا واحد ولق طؾك أفعال كؼقلف: واهلل ال ـ 1

أكؾت، واهلل ال شربت، واهلل ال أططقت، واهلل ال أخذت، فعؾقف كػارة واحدة، ألهنا 

وإن اختؾػ مقجب ـ 2 كػارات مـ جـس واحد، فتداخؾت كالحدود مـ جـس

ولؿ يتداخال لعدم ف كػارتان، ويؿقـ باهلل تعالك لزماأليؿان وهق الؽػارة كظفار 

 .اتحاد الجـس

 العبد نٔف ٓهفس:

 ويؽػر قـ بصقم ولقس لسقده مـعف مـف، ويؽػر كافر بغقر صقم.

 
 تاب جايغ األمياٌ احملهٕف تٓا 

 مسجع الٔنني ضت٘:

ؿ ـ التػسقر باالس5ـ التػسقر باالسؿ الشرطل 4ـ التعقـ 3ـ سبب القؿقـ 2ـ الـقة 1

 ـ التػسقر باالسؿ الؾغقي.6العريف 
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 :جع يف األمياٌ إىلفري 

فؿـ كقى بالسؼػ أو البـاء السؿاء، أو بالػراش  كقة الحالػ إذا احتؿؾفا الؾػظـ 1

 .أو البساط األرض قدمت طؾك طؿقم لػظف

 ضابط:

 .غقر ضالؿإذا كان الؿعرض ويجقز التعريض يف مخاصبة 

لقؿقـ وما هقجفا لداللة ذلؽ طؾك الـقة، فؿـ فنن طدمت الـقة رجع إلك سبب اـ 2 

حؾػ لقؼضقـ زيدا حؼف غدا، فؼضاه قبؾف لؿ يحـث إذا اقتضك السبب أكف ال 

وكذا لقلكؾـ شقئا أو لقػعؾـف غدا، وإن حؾػ ال يبقعف إال بؿائة لؿ  يتجاوز غدا،

يحـث إال إن باطف بلقؾ مـفا، وإن حؾػ ال يشرب لف الؿاء مـ ططش وكقتف، أو 

 .سبب قطع مـتف، حـث بلكؾ خبزه واستعارة دابتف وكؾ ما فقف مـةال

فنن طدم الـقة وسبب القؿقـ الذي هقجفا رجع إلك التعققـ، ألكف أبؾغ مـ داللة ـ 3 

االسؿ طؾك الؿسؿك، ألكف يـػل اإلهبام بالؽؾقة، فنذا حؾػ ال لبست هذا الؼؿقص 

ال كؾؿت هذا الصبل  حؾػرداء أو طؿامة ولبسف حـث، أو  فجعؾف سراويؾ أو

فصار شقخا، وكؾؿف حـث، أو حؾػ ال كؾؿت زوجة فالن هذه، أو صديؼف فالكا 

هذا أو مؿؾقكف سعقدا هذا، فزالت الزوجقة والؿؾؽ والصداقة ثؿ كؾؿفؿ حـث، 
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أو حؾػ ال أكؾت لحؿ هذا الحؿؾ فصار كبشا وأكؾف حـث، أو حؾػ ال أكؾت 

وأكؾف حـث، أو حؾػ ال أكؾت هذا  هذا الرصب فصار تؿرا، أو دبسا، أو خال

الؾبـ فصار الؾبـ جبـا، أو كشؽا وكحقه، ثؿ أكؾف حـث يف الؽؾ، ألن طقـ 

الؿحؾقف طؾقف باققة، كحؾػف ال لبست هذا الغزل فصار ثقبا. وكذا حؾػف ال يدخؾ 

دار فالن هذه فدخؾفا وقد باطفا، أو وهل فضاء، أو مسجد، أو حؿام وكحقه، إال 

ػ أو يؽقن سبب القؿقـ يؼتضل ما دام الؿحؾقف طؾقف طؾك تؾؽ أن يـقي الحال

 الصػة، فتؼدم الـقة وسبب القؿقـ طؾك التعققـ.

 فصم انزجٕع يف انيًني إىل يا يتُأنّ االسى ػُد ػدو انُيح
 .الـقة والسبب والتعقـ رجع يف القؿقـ إلك ما يتـاولف االسؿم فنن طدـ 4

 ّاالضه ثالث٘:

فقؼدم طـد االصالق الشرطل ثؿ العريف ثؿ  حؼقؼلـ و3طريف وـ 2شرطل ـ 1 

  الؾغقي.

فالشرطل مـ األسؿاء مالف مقضقع يف الشرع ومقضقع يف الؾغة، كالصالة 

والصقم والزكاة والحج والبقع واإلجارة، فاالسؿ الؿطؾؼ يف القؿقـ سقاء كاكت 

ادر طؾك فعؾ أو ترك يـصرف إلك الؿقضقع الشرطل الصحقح، ألن ذلؽ هق الؿتب
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إلك الػفؿ طـد اإلصالق، إال الحج والعؿرة فقتـاول الصحقح والػاسد لقجقب  

الؿضل فقف كالصحقح، فنذا حؾػ ال يبقع، أو ال يـؽح فعؼد طؼدا فاسدا مـ بقع أو 

كؽاح لؿ يحـث، ألن البقع أو الـؽاح ال يتـاول الػاسد، وإن ققد الحالػ يؿقـف بؿا 

معف، كلن حؾػ ال يبقع الخؿر أو الخـزير يؿـع الصحة أي بؿا ال تؿؽـ الصحة 

حـث بصقرة العؼد: لتعذر حؿؾ يؿقـف طؾك طؼد صحقح، وكذا إن قال: إن صؾؼت 

 بقة.فالكة األجـبقة فلكت صالؼ صؾؼت بصقرة صالق األجـ

هق الذي لؿ يغؾب مجازه طؾك حؼقؼتف كالؾحؿ، فنذا حؾػ ال  ؾغقي:واالسؿ ال

أو كبدا، أو كحقه، كؽؾقة وكرش وصحال يلكؾ الؾحؿ، فلكؾ شحؿا، أو مخا، 

وقؾب ولحؿ رأس ولسان لؿ يحـث، ألن إصالق اسؿ الؾحؿ ال يتـاول شقئا مـ 

 .ذلؽ إال بـقة اجتـاب الدسؿ

ومـ حؾػ ال يلكؾ أدما حـث بلكؾ البقض والتؿر والؿؾح والخؾ والزيتقن 

والؾحؿ،  كالجبـ والؾبـ، وكؾ ما يصبغ بف طادة كالزيت والعسؾ والسؿـ وكحقه،

 ألن هذا معـك التلدم. 

وإن حؾػ ال يؾبس شقئا فؾبس ثقبا أو درطا أو جقشـا أو طؿامة أو قؾـسقة أو كعال 

حـت، ألكف مؾبقس حؼقؼة وطرفا، وإن حؾػ ال يؽؾؿ إكساكا حـث بؽالم كؾ 
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إكسان، ألكف كؽرة يف سقاق الـػل فقعؿ حتك ولق قال لف: تـح أو اسؽت أو ال 

 ف أو راسؾف حـث ما لؿ يـق مشاففتف.كؾؿت زيدا فؽاتب

 ضابط:

 وإن حؾػ ال يػعؾ شقئا فقكؾ مـ فعؾف حـث، ألن الػعؾ يضاف إلك مـ فعؾ

  طـف، إال أن يـقي مباشرتف بـػسف فتؼدم كقتف، ألن لػظف يحتؿؾف.

واالسؿ العريف ما اشتفر مجازه فغؾب طؾك الحؼقؼة، كالرواية يف العرف لؾؿزادة 

الذي يستؼل طؾقف، والغائط يف العرف لؾخارج الؿستؼذر،  ويف الحؼقؼة لؾجؿؾ

ويف الحؼقؼة لػـاء الدار وما اصؿلن مـ األرض وكحقهؿا، كالظعقـة والدابة 

والعذرة، فتعؾؼ القؿقـ بالعرف دون الحؼقؼة، ألن الحؼقؼة يف كحق ما ذكر صارت 

 كالؿفجقرة وال يعرففا أكثر الـاس. 

ؾػ طؾك وطء دار تعؾؼت يؿقـف بجؿاع مـ فنذا حؾػ طؾك وطء زوجتف، أو ح

حؾػ طؾك وصئفا، ألن هذا هق الؿعـك الذي يـصرف إلقف الؾػظ يف العرف، 

 وتعؾؼت يؿقـف بدخقل الدار التل حؾػ ال يطلها لؿا ذكر. 

وإن حؾػ ال يلكؾ شقئا فلكؾف مستفؾؽا يف غقره، كؿـ حؾػ ال يلكؾ سؿـا فلكؾ 

ؿ يحـث، أو حؾػ ال يلكؾ بقضا فلكؾ كاصػا خبقصا فقف سؿـ ال يظفر فقف صعؿف ل
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لؿ يحـث، ألن ما أكؾف ال يسؿك سؿـا وال بقضا، وإن ضفر صعؿ شلء مـ  

 الؿحؾقف طؾقف فقؿا أكؾف حـث ألكؾف الؿحؾقف طؾقف.

 فصم يٍ فؼم احملهٕف ػهيّ يكزْا
وإن حؾػ ال يػعؾ شقئا، كؽالم زيد ودخقل دار وكحقه، فػعؾف مؽرها لؿ يحـث، 

 الؿؽره غقر مـسقب إلقف.  ألن فعؾ

وإن حؾػ طؾك كػسف أو غقره مؿـ يؿتـع بقؿقـف و يؼصد مـعف كالزوجة والقلد أن 

ال يػعؾ شقئا فػعؾف كاسقا، أو جاهال حـث يف الطالق والعتاق فؼط، أي دون 

القؿقـ باهلل تعالك والـذر والظفار، ألن الطالق والعتاق حؼ آدمل فؾؿ يعذر فقف 

، كنتالف الؿال والجـاية، بخالف القؿقـ باهلل تعالك، وكحقه بالـسقان والجفؾ

تعالك وقد رفع طـ هذه األمة الخطل والـسقان. وإن حؾػ طؾك مـ ال  فنكف حؼ اهلل

مطؾؼا  يؿتـع بقؿقـف مـ سؾطان وغقره كلجـبل ال يػعؾ شقئا فػعؾف حـث الحالػ

وإن فعؾ الحالػ ال  سقاء فعؾف الؿحؾقف طؾقف طامدا أو كاسقا، طالؿا أو جاهال،

يػعؾ شقئا، أو مـ ال يؿتـع بقؿقـف مـ سؾطان وأجـبل أو غقره، أي ما ذكر مؿـ 

قصد مـعف كزوجة وولد بعض ما حؾػ طؾك كؾف، كؿا لق حؾػ ال يلكؾ هذا 
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الرغقػ فلكؾ بعضف لؿ يحـث، لعدم وجقد الؿحؾقف طؾقف، ما لؿ تؽـ لف كقة أو 

 ا الـفر وشرب مـف فنكف يحـث.قريـة، كؿا لق حؾػ ال يشرب ماء هذ

 تاب انُذر
لغة: اإليجاب، وشرطا: إلزام مؽؾػ مختار كػسف هلل تعالك شقئا غقر محال  الـذر

 يدل طؾقف. بؽؾ ققل

 شسّط الياذز:

 ـ مختار.3ـ طاقؾ 2ـ بالغ 1

 .ولق كان كافرا كذر طبادة ال يصح الـذر إال مـ بالغ طاقؾ مختارف

 :٘ أقطاوتمً اليرز ضّالصحٔح 

الـذر الؿطؾؼ مثؾ أن يؼقل: هلل طؾل كذر، ولؿ يسؿ شقئا فقؾزمف الؼسؿ األول: 

 .كػارة يؿقـ

 كذر الؾجاج والغضب، وهق تعؾقؼ كذره بشرط يؼصد الؿـع مـ: الثاينالؼسؿ 

الشرط الؿعؾؼ طؾقف، أو الحؿؾ طؾقف، أو التصديؼ، أو التؽذيب، كؼقلف: إن 
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هذا الخرب صدقا، أو كذبا فعؾل الحج،  كؾؿتؽ، أو إن لؿ أضربؽ، أو إن لؿ يؽـ 

 .أو العتؼ وكحقه، فقخقر بقـ فعؾف وبقـ كػارة يؿقـ

كػارة بقـ يخقر بقـ فعؾف و كذر الؿباح كؾبس ثقبف وركقب دابتف،الؼسؿ الثالث: 

 ، هذه مـ الؿػردات ويف رواية مخرجة ال يـعؼد وال يؽػر، وفاقا لؾجؿفقر.يؿقـ

إن كذر مؽروها مـ صالق أو غقره استحب لف أن والؼسؿ الرابع: كذر الؿؽروه 

كػارة يؿقـ، وال يػعؾف، ألن ترك الؿؽروه أولك مـ فعؾف، وإن فعؾف فال  يؽػر

 كػارة.

كذر الؿعصقة كـذر شرب الخؿر، وكذر صقم يقم الحقض، و يقم خامس: الالؼسؿ 

ؿػردات ، هذه مـ الويؽػر إن لؿ يػعؾف الـحر وأيام التشريؼ، فال يجقز القفاء بف

ويؼضل مـ كذر صقما مـ ويف رواية مخرجة ال يـعؼد وال يؽػر، وفاقا لؾجؿفقر، 

، استثـك يف الؿـتفك يقم الحقض، ولؿ يستثـف غقره خالفا لؿا ذلؽ غقر يقم حقض

ؽ قال يف االكصاف والصحقح ويؼضل مـ كذر صقما مـ ذليف اإلقـاع والؿذهب 

 مـ الؿذهب يـعؼد ويؽػر.

ر التربر مطؾؼا غقر معؾؼ، أو معؾؼا كػعؾ الصالة والصقام كذالؼسؿ السادس: 

والحج وكحقه، كالعؿرة والصدقة وطقادة الؿريض، فؿثال الؿطؾؼ: هلل طؾل أن 
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أصقم أو أصؾل: ومثال الؿعؾؼ كؼقلف: إن شػك اهلل مريضل، أو سؾؿ مالل الغائب 

إذا  :إال، رهفؾؾف طؾل كذا مـ صالة أو صقم وكحقه، فقجد الشرط لزمف القفاء بـذ

قدر ثؾثف وال كػارة أو كذر الصدقة  كذر الصدقة بؿالف كؾف مـ يسـ لف، فقجزيف

بؿسؿك مـ مالف، كللػ يزيد ما سؿاه طؾك ثؾث الؽؾ، فنكف يجزيف أن يتصدق 

 خالفا لؾؿذهب بـؼدر الثؾث، وال كػارة طؾقف، جزم بف يف القجقز وغقره،

زاد طؾك الثؾث، كؿا يف اإلكصاف  والؿذهب أكف يؾزمف الصدقة بؿا سؿاه، ولق

وقطع بف يف الؿـتفك وغقره، وفقؿا طدا الؿسللة الؿذكقرة بلن كذر الثؾث فؿا دون، 

 .يؾزمف الصدقة بـالؿسؿك

 ىرز الصْو:

أو مطؾؼ لزمف التتابع، ألن ـ 2لزمف التتابع ومـ كذر صقم شفر معقـ كرجب ـ 1

فالل، أو ثالثقـ يقما بالعدد، إصالق الشفر يؼتضل التتابع، سقاء صام شفرا بال

وإن كذر أياما معدودة كعشرة أيام، أو ثالثقـ يقما لؿ يؾزمف التتابع، ألن األيام ال 

داللة لفا طؾك التتابع، إال بشرط بلن يؼقل: متتابعة، أو كقة التتابع، ومـ كذر صقم 

ل، يدخؾ فقف رمضان وال يقم هن الدهر لزمف، فنن أفطر كػر فؼط بغقر صقم، وال

ويؼضل فطره برمضان، ويصام لظفار وكحقه مـف، ويؽػر مع صقم ضفار وكحقه، 

ومـ كذر صقم يقم الخؿقس وكحقه فقافؼ طقدا، أو أيام تشريؼ أفطر وقضك 
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وكػر، وإن كذر صالة وأصؾؼ فلقؾف ركعتان قائؿا لؼادر، وإن كذر صقما وأصؾؼ، أو  

ة جالسا أن يصؾقفا قائؿا، صقم بعض يقم، لزمف يقم بـقة مـ الؾقؾ ولؿـ كذر صال

 وإن كذر رقبة فلقؾ مجزئ يف كػارة.

 كتاب انقضاء
 ف، واصطالحا: تبققـ الحؽؿ الشرطللغة: إحؽام الشلء والػراغ مـ الؼضاء

 واإللزام بف وفصؾ الحؽقمات. 

 الكطاٛ ٓشنل ثالث٘ أمْز:

 ـ فصؾ الخصقمات.3ـ االلزام بالحؽؿ الشرطل 2ـ تبقـ الحؽؿ الشرطل 1

 فرض كػاية، ألن أمر الـاس ال يستؼقؿ بدوكف. الؼضاء: حؽؿ 

ويؾزم اإلمام أن يـصب يف كؾ إقؾقؿ قاضقا، ألن اإلمام ال يؿؽـف أن يباشر 

الخصقمات يف جؿقع البؾدان بـػسف، فقجب أن يرتب يف كؾ إقؾقؿ مـ يتقلك 

 فصؾ الخصقمات بقـفؿ لئال تضقع الحؼقق. 

طؾؿا وورطا، ألن اإلمام كاضر لؾؿسؾؿقـ ويختار لـصب الؼضاء أفضؾ مـ يجده 

 فقجب طؾقف اختقار األصؾح لفؿ. 
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 :ّٓأمسِ

إططاء الحؼ و ويلمره)بلن يتحرى العدلـ 2 بتؼقى اهلل، ألن التؼقى رأس الديــ 1

 لؿستحؼف مـ غقر مقؾ. 

 .الؼاضل يف إقامة العدل بقـ األخصام ويجتفد

ف أن يدخؾ فقف إن لؿ يشغؾف ويجب طؾك مـ يصؾح لف ولؿ يقجد غقره مؿـ يقثؼ ب

 طؿا هق أهؿ مـف. 

 ف، وأخذه وصؾبف، وفقف مباشر أهؾ.ويحرم بذل مال فق

 ألفاظ تْلٔ٘ الكطاٛ:

فقؼقل الؿقلل لؿـ يقلقف: ولقتؽ الحؽؿ أو قؾدتؽ الحؽؿ، وكحقه، كػقضت، أو 

رددت، أو جعؾت إلقؽ الحؽؿ، أو استـبتؽ، أو استخؾػتؽ يف الحؽؿ، والؽـاية 

تؿدت، أو طقلت طؾقؽ ال يـعؼد هبا إال بؼريـة كحق فاحؽؿ، ويؽاتبف كحق: اط

دا بؿا واله، ويشفد طدلقـ بالقالية يف البعد أي إذا كان غائبا، فقؽتب لف اإلمام طف

 طؾقفا.
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 :ّتفٔد ّالٓ٘ اذتهه العام٘ 

لربف مؿـ الحؼ  لخذفق وأخذ الحؼ لبعضفؿ مـ بعضـ 2الػصؾ بقـ الخصقم ـ 1

وكذا  ظر يف أمقال غقر الؿرشديـ كالصغقر والؿجـقن والسػقف،والــ 3 هق طؾقف

والـظر يف وققف طؿؾف ـ 5 والحجر طؾك مـ يستقجبف لسػف أو فؾسـ 4 مال غائب

وإقامة ـ 8 وتزويج مـ ال ولل لفا مـ الـساءـ 7 وتـػقذ القصاياـ 6 لقعؿؾ بشروصفا

لـظر يف مصالح طؿؾف واـ 11 وإمامة الجؿعة والعقد ما لؿ يختصا بنمامـ 9 الحدود

 بؽػ األذى طـ الطرقات وأفـقتفا وكحقه، كجباية خراج وزكاة لؿ يخصا بعامؾ

وتصػح شفقده وأمـائف لقستبدل بؿـ يثبت جرحف، ال االحتساب طؾك الباطة ـ 11

االحتساب هذا هق الؿذهب كؿا يف الؿـتفك وشرحف، والؼقل الثاين ووالؿشرتيـ، 

 ، كؿا يف التبصرة، والتذكرة.مفؿ بالشرعطؾك الباطة والؿشرتيـ، وإلزا

 التْلٔ٘ تيكطه إىل أزبع٘ أقطاو:

ويجقز أن يقلل الؼاضل طؿقم الـظر يف طؿقم العؿؾ بلن يقلقف سائر األحؽام ـ 1

ـ 3 ويجقز أن يقلقف خاصا فقفؿا بلن يقلقف األكؽحة بؿصر مثالـ 2 يف سائر البؾدان

يجقز وـ 4 سائر األحؽام ببؾد معقـ يقلقف خاصا يف أحدهؿا بلن يقلقف يجقز أنو

 يقلقف األكؽحة بسائر البؾدان.  أن
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وإذا واله ببؾد معقـ كػذ حؽؿف يف مؼقؿ بف وصارئ إلقف فؼط، وإن واله بؿحؾ معقـ 

 لؿ يـػذ حؽؿف يف غقره، وال يسؿع ببقـة إال فقف، كتعديؾفا. 

 املباحات للكاضٕ:

خؾػائف، فنن لؿ يجعؾ لف شلء لؾؼاضل صؾب رزق مـ بقت الؿال لـػسف ويباح و

 ولقس لف ما يؽػقف، وقال لؾخصؿقـ: ال أقضل بقـؽؿا إال بجعؾ، جاز. 

 , ّيف ّجُ لُ األخر رتطُ.ّمً ٓأخر مً بٔت املال مل ٓأخر أجسٗ لفتٔاِ ّال رتطُ

 ّٓشرتط يف الكاضٕ عشس صفات: 

والقا طؾك  طاقال، ألن غقر الؿؽؾػ تحت والية غقره، فال يؽقنـ 2كقكف بالغا ـ 1

مسؾؿا ألن اإلسالم ـ 5بحؼقق سقده  حرا ألن الرققؼ مشغقلـ 4 ذكراـ 3 غقره

سؿقعا ألن ـ 7 طدال ولق تائبا مـ قذف، فال يجقز تقلقة الػاسؼـ 6 شرط لؾعدالة

بصقرا ألن األطؿك ال يعرف الؿدطل مـ ـ 8 األصؿ ال يسؿع كالم الخصؿقـ

ؽـف الـطؼ بالحؽؿ وال يػفؿ جؿقع متؽؾؿا ألن األخرس ال يؿـ 9 الؿدطك طؾقف

مجتفدا إجؿاطا، ذكره ابـ حزم، قالف يف الػروع ولق كان ـ 11 الـاس إشارتف

مجتفدا يف مذهبف الؿؼؾد فقف إلمام مـ األئؿة، فقراطل ألػاظ إمامف ومتلخرها 

مذهبف يف ذلؽ، ويحؽؿ بف ولق اطتؼد خالفف، قال الشقخ تؼل أئؿة ويؼؾد كبار 

شروط تعترب حسب اإلمؽان، وتجب والية األمثؾ فاألمثؾ، وطؾك الديـ: وهذه ال
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هذا يدل كالم أحؿد وغقره، فققلل لعدم أكػع الػاسؼقـ، وأقؾفؿا شرا وأطدل  

 .الؿؼؾديـ، وأطرففؿا بالتؼؾقد، قال يف الػروع: وهق كؿا قال

 :ّال ٓشرتط أٌ ٓهٌْ الكاضٕ

أو حسـ الخؾؼ، ـ 6 و مثبتا لؾؼقاسأـ 5 أو يؼظاـ 4 أو زاهداـ 3 أو ورطاـ 2 كاتباـ 1 

 واألولك كقكف كذلؽ.

 مطأل٘:

 :فحؽؿ بقـفؿا كػذ حؽؿف رجال يصؾح لؾؼضاء، وإذا حؽؿ اثـان فلكثر بقـفؿا

والؾعان وغقرها مـ كؾ ما يـػذ فقف حؽؿ مـ واله إمام ـ 3والحدود ـ 2يف الؿال ـ 1

 ، قال الؼاضل: ال يـػذ إال يف األحؽام خاصة.أو كائبف

 آداب انقاضي تاب
  .التخؾؼ هبا ؾؼاضلخالق التل يـبغل لاأل

 :ٓطً

لقـا ـ 2 لئال يطؿع فقف الظالؿ، والعـػ ضد الرفؼ أن يؽقن ققيا مـ غقر طـػ،ـ 1

حؾقؿا لئال يغضب مـ كالم الخصؿ، ـ 3 مـ غقر ضعػ لئال يفابف صاحب الحؼ
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وذا فطـة لئال يخدطف  ـ5 ذا أكاة أي تمدة وتلن، لئال تمدي طجؾتف إلك ما ال يـبغلـ 4

ـ 8 بصقرا بلحؽام مـ قبؾفـ 7ويسـ أيضا أن يؽقن طػقػا ـ 6 بعض األخصام

ويدخؾ يقم اثـقـ، أو خؿقس، أو سبت البسا هق وأصحابف أجؿؾ الثقاب، وال 

ولقؽـ مجؾسف يف وسط البؾد إذا أمؽـ، لقستقي ـ 9يتطقر، وإن تػاءل فحسـ، 

ـ 11 مجؾسف فسقحا لئال يتلذى فقف بشلءولقؽـ ـ 11 أهؾ البؾد يف الؿضل إلقف

وأن يشاورهؿ فقؿا يشؽؾ ـ 12 ويـبغل أي يسـ أن يحضر مجؾسف فؼفاء الؿذاهب

 .طؾقف إن أمؽـ، فنن اتضح لف الحؽؿ حؽؿ وإال أخره

 .وال يؽره الؼضاء يف الجامع

 :ّال ٓتدر

 بال طذر، إال يف غقر مجؾس الحؽؿ.وال بقابا ـ 2حاجبا ـ 1

 :ني ارتصنني يفأٌ ٓعدل ب ّجيب

 إال مسؾؿا مع كافر، فقؼدم، ودخقلفؿا طؾقفـ 4ومجؾسف ـ 3ولػظف ـ 2لحظف ـ 1

 أحدهؿا رد ولؿ يـتظر سالم اآلخر.دخقال ويرفع جؾقسا، وإن سؾؿ 
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 :ّحيسو 

 أو يعؾؿف كقػ يدطل إال أنـ 4 أو يضقػفـ 3 أو يؾؼـف حجتفـ 2 أن يسار أحدهؿاـ 1

 يرتك ما يؾزم ذكره يف الدطقى. 

 :ّحيسو الكطاٛ ٍّْ

أو ـ 5أو يف شدة ططش ـ 4أو يف شدة جقع، ـ 3أو وهق حاقـ ـ 2غضبان كثقرا  ـ 1

أو حر مزطج، ـ 11 أو برد مملؿـ 9 أو كعاسـ 8 أو كسؾـ 7 أو مؾؾـ 6 يف شدة هؿ

ألن ذلؽ كؾف يشغؾ الػؽر الذي يتقصؾ بف إلك إصابة الحؼ يف الغالب، ففق يف 

الحؼ كػذ  ؿ يف حال مـ هذه األحقال، فلصابمعـك الغضب. وإن خالػ وحؽ

 حؽؿف لؿقافؼتف الصقاب.

 :ّحيسو علٙ اذتانه

إال إذا كاكت الفدية مؿـ  قبقل هدية وكذا يحرم طؾك الؼاضلـ 2 قبقل رشقةـ 1

كان يفاديف قبؾ واليتف إذا لؿ تؽـ لف حؽقمة، فؾف أخذها كؿػت، قال الؼاضل: 

ؼدمفا بقـ يدي خصقمف، أو فعؾفا حال ويسـ لف التـزه طـفا، فنن أحس أكف ي

 الحؽقمة حرم أخذها يف هذه الحالة ألهنا كالرشقة. 
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 :ّٓهسِ

 وشراؤه إال بقكقؾ ال يعرف بف.ـ 2بقعف ـ 1

ويستحب أن ال يحؽؿ إال بحضرة الشفقد لقستقيف هبؿ الحؼ، ويحرم تعققـف ققما 

 .بالؼبقل

 :ّال ٓيفر حهنُ

وال طؾك ـ 3 تف لف، كقالده وولده وزوجتفوال لؿـ ال تؼبؾ شفادـ 2 لـػسفـ 1

 .طدوه، كالشفادة

 ومتك طرضت لف أو ألحد مؿـ ذكر حؽقمة تحاكؿا إلك بعض خؾػائف أو رطقتف.

 :ّٓطً أٌ ٓبدأ 

بالؿحبقسقـ ويـظر فقؿ حبسقا، فؿـ استحؼ اإلبؼاء أبؼاه، ومـ استحؼ ـ 1

ال ولل لفؿ، وال ثؿ يف أمر أيتام ومجاكقـ ووققف ووصايا ـ 2 اإلصالق أصؾؼف

كاضر، ولق كػذ األول وصقة مقصك إلقف أمضاها الثاين وجقبا، ومـ كان مـ أمـاء 

الحاكؿ لألصػال والقصايا التل ال وصل لفا بحالف أقره، ومـ فسؼ طزلف، وال 

يـؼض مـ حؽؿ صالح لؾؼضاء، إال ما خالػ كص كتاب اهلل أو سـة، كؼتؾ مسؾؿ 
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ـد مـ فؾس أسقة الغرماء أو إجؿاطا قطعقا، أو بؽافر، وجعؾ مـ وجد طقـ مالف ط 

 ما يعتؼده، فقؾزم كؼضف والـاقض لف حاكؿف إن كان.

 املسأٗ تيكطه إىل قطنني:

 ـ امرأة غقر بروة.2ـ امرأة بروة 1

 :ّمً ادعٙ علٙ غري بسشٗ

لؿ يلمر الحاكؿ و صؾب مـ الحاكؿ أن يحضرها لؾدطقى طؾقفا، لؿ تحضرو

ؾ لؾعذر، فنن كاكت برزة، وهل التل تربز لؼضاء بنحضارها، وأمرت بالتقكق

غقر الربزة إذا  الؿرأة حقائجفا أحضرت، وال يعترب محرم تحضر معف، وإن لزم

وكؾت يؿقـ أرسؾ الحاكؿ مـ يحؾػفا، فقبعث شاهديـ لتستحؾػ بحضرهتؿا، 

وكذا ال يؾزم إحضار الؿريض، ويممر أن يمكؾ، فنن وجبت طؾقف يؿقـ، بعث إلقف 

 .فمـ يحؾػ

ويؼبؾ ققل قاض معزول طدل ال يتفؿ: كـت حؽؿت لػالن طؾك فالن بؽذا، ولق 

 لؿ يذكر مستـده، أو لؿ يؽـ بسجؾف.

 تاب طزيق احلكى ٔصفتّ
 صريؼ كؾ شلء ما تقصؾ بف إلقف، والحؽؿ فصؾ الخصقمات. 
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خصؿان يسـ أن يجؾسفؿا بقـ يديف، وقال: أيؽؿا الؿدطل ألن  إذا حضر إلقف

ل مـفؿا ال تخصقص فقف لقاحد مـفؿا، فنن سؽت الؼاضل حتك سمالف طـ الؿدط

تؽقن البدأة بالؽالم مـ جفتفؿا جاز لف ذلؽ، فؿـ سبؼ بالدطقى قدمف الحاكؿ 

ادطك اآلخر إن أراد،  طؾك خصؿف، وإن ادطقا معا أقرع بقـفؿا، فنذا اكتفت حؽقمتف

كػارة، وتسؿع وال تسؿع دطقى مؼؾقبة وال حسبة بحؼ اهلل تعالك، كعبادة وحد و

بقـة بذلؽ، وبعتؼ وصالق مـ غقر دطقى ال بقـة بحؼ معقـ قبؾ دطقاه، فنذا حرر 

الؿدطل دطقاه فؾؾحاكؿ سمال خصؿف طـفا، وإن لؿ يسللف سمالف، فنن أقر لف 

بدطقاه حؽؿ لف طؾقف بسمالف الحؽؿ، ألن الحؼ لؾؿدطل يف الحؽؿ فال يستقفقف إال 

 بسمالف. 

دطل: قرضا أو ثؿـا، فؼال الؿدطك طؾقف ما أقرضـل، أو ما وإن أكؽر بلن قال الؿ

باطـل، أو ال يستحؼ طؾل ما ادطاه، وال شقئا مـف، أو ال حؼ لف طؾل، صح الجقاب 

ما لؿ يعرتف بسبب الحؼ، و قال الحاكؿ لؾؿدطل: إن كان لؽ بقـة فلحضرها إن 

شفدت سؿعفا  شئت، فنن أحضرها أي البقـة لؿ يسللفا الحاكؿ ولؿ يؾؼـفا، فنذا

وحرم ترديدها واكتفارها وتعـتفا، وحؽؿ بالبقـة إذا اتضح لف الحؽؿ وسللف 

الؿدطل، وال يحؽؿ الؼاضل بعؾؿف ولق يف غقر حد، ألن تجقيز الؼضاء بعؾؿ 

 الؼاضل يػضل إلك هتؿتف وحؽؿف بؿا يشتفل. 
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 ؽقنوت وإن قال الؿدطل: ما لل بقـة، أطؾؿف الحاكؿ أن لف القؿقـ طؾك خصؿف 

 يؿقـف طؾك صػة جقابف لؾؿدطل.

 فنن سلل الؿدطل مـ الؼاضل إحالفف، أحؾػف وخؾك سبقؾف بعد تحؾقػف إياه، ألن

 ة ذمتف.األصؾ براء

وال يعتد بقؿقـ الؿدطك طؾقف قبؾ أمر الحاكؿ لف، و مسللة الؿدطل تحؾقػف، ألن 

 .الحؼ يف القؿقـ لؾؿدطل فال يستقيف إال بطؾبف

فقؼقل الؼاضل لؾؿدطك ، ـ القؿقـ قضل طؾقف بالـؽقلوإن كؽؾ الؿدطك طؾقف م

بالـؽقل، فنن لؿ  طؾقف: إن حؾػت خؾقت سبقؾؽ، وإال تحؾػ قضقت طؾقؽ

يحؾػ قضل طؾقف بالـؽقل، فنن حؾػ الؿـؽر وخؾك الحاكؿ سبقؾف ثؿ إن أحضر 

الؿدطل بقـة طؾقف حؽؿ الؼاضل هبا، لؿ تؽـ القؿقـ مزيؾة لؾحؼ، هذا إذا لؿ يؽـ 

، بخالف ما لق  بقـة لل، فنن قال ذلؽ ثؿ أقامفا لؿ تسؿع، ألكف مؽذب لفاقال: ال

 قال ال أطؾؿ لل بقـة.
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 فصم ال تصخ اندػٕٖ إال حمزرج
 شسّط صح٘ الدعْٚ أزبع٘:

وال ـ 2 ألن الحؽؿ مرتب طؾقفا، غقر مجؿؾة محررة: وال تصح الدطقى إالـ 1

اإللزام، إال الدطقى بؿا  تؽقن بشلء معؾقم لقليتف تصح إال معؾقمة الؿدطك بف

كصححف مجفقال، كالقصقة بشلء مـ مالف، والدطقى بـعبد مـ طبقده جعؾف مفرا 

ويعترب أن يصرح ـ 3 وكحقه، كعقض خؾع، أو أقر بف فقطالبف بؿا وجب لف

بالدطقى، فال يؽػل: لل طـده كذا حتك يؼقل: وأكا مطالب بف، وال تسؿع بؿمجؾ 

 :إلثباتف غقر

 لؽقهنا حالة وإن تلخر أثرها. وكتابة، ـ 3استقالد وـ 2تدبقر ـ 1 

طؿا يؽذهبا، فال تصح طؾك إكسان أكف قتؾ أو سرق مـ الدطقى وال بد أن تـػؽ ـ 4

  يعترب فقفا ذكر سبب االستحؼاق.طشريـ سـة وسـة دوهنا، وال

 حبح:

 ، وققؾ تسؿع، قالف يف اإلكصاف.وال تسؿع بؿمجؾ إلثباتف

شروصف،  طؼد بقع أو غقرهؿا كنجارة، فال بد مـ ذك ووإن ادطك طؼد كؽاح أـ 5

ألن الـاس مختؾػقن يف الشروط، فؼد ال يؽقن العؼد صحقحا طـد الؼاضل، وإن 
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ادطك استدامة الزوجقة لؿ يشرتط ذكر شروط العؼد، وإن ادطت امرأة كؽاح رجؾ  

لطؾب كػؼة أو مفر أو كحقهؿا سؿعت دطقاها، ألهنا تدطل حؼا لفا تضقػف إلك 

سببف، وإن لؿ تدع سقى الـؽاح مـ كػؼة ومفر وغقرهؿا لؿ تؼبؾ دطقاها، ألن 

 الـؽاح حؼ الزوج طؾقفا، فال تسؿع دطقاها بحؼ لغقرها. 

 .وإن ادطك إكسان اإلرث ذكر سببف، ألن أسباب اإلرث تختؾػ، فال بد مـ تعققـف

لقتعقـ،  ويعترب تعققـ مدطل بف إن كان حاضرا بالؿجؾس، وإحضار طقـ بالبؾدـ 6

 وإن كاكت غائبة وصػفا كسؾؿ، واألولك ذكر ققؿتفا أيضا. 

 وتعترب طدالة البقـة ضاهرا وباصـا إال يف طؼد كؽاح، فتؽػل العدالة ضاهرا.ـ 7

 ومـ جفؾت طدالتف سلل الؼاضل طـف مؿـ لف بف خربة باصـة بصحبة أو معامؾة

، أو تصديؼف وكحقهؿا، وتؼدم بقـة جرح طؾك تعديؾ، وتعديؾ الخصؿ وحده

 لؾشاهد تعديؾ لف. 

 وكذا لق طؾؿ فسؼف.  طدالة الشاهد طؿؾ هبا، ولؿ يحتج لتزكقة وإن طؾؿ الؼاضل

وإن جرح الخصؿ الشفقد كؾػ البقـة بالجرح، وال بد مـ بقان سببف طـ رؤية أو 

 استػاضة.

مـ ادطك الجرح لف ثالثة إن صؾبف، ولؾؿدطل مالزمة خصؿف يف مدة  واكظر
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لئال يفرب، فنن لؿ يلت مدطل الجرح ببقـة حؽؿ طؾقف، ألن طجزه طـ االكتظار 

 إقامة البقـة طؾك الجرح يف الؿدة الؿذكقرة دلقؾ طؾك طدم ما ادطاه. 

وإن جفؾ الؼاضل حال البقـة صؾب مـ الؿدطل تزكقتفؿ لتثبت طدالتفؿ، فقحؽؿ 

 لف، ويؽػل يف التزكقة طدالن يشفدان بعدالة الشاهد. 

الرتجؿة ويف التزكقة ويف الجرح والتعريػ طـد حاكؿ والرسالة إلك  وال يؼبؾ يف

قاض آخر بؽتابة وكحقه، إال ققل طدلقـ إن كان ذلؽ فقؿا يعترب فقف شفادة 

 طدلقـ، وإال فحؽؿ ذلؽ حؽؿ الشفادة.

وإن قال الؿدطل: لل بقـة وأريد يؿقـف، فنن كاكت بالؿجؾس فؾقس لف إال  

ن سلل مالزمتف حتك يؼقؿفا أجقب يف الؿجؾس، فنن إحداهؿا، وإال فؾف ذلؽ، وإ

 لؿ يحضرها فقف صرفف ألكف لؿ يثبت لف قبؾف حؼ حتك يحبس بف.

ويحؽؿ طؾك الغائب مسافة الؼصر إذا ثبت طؾقف الحؼ، فتسؿع الدطقى والبقـة 

مسافة قصر، وطؾك غقر مؽؾػ، ويحؽؿ هبا، ثؿ إذا حضر الغائب  طؾك الغائب

 ففق طؾك حجتف. 
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دطك إكسان طؾك حاضر يف البؾد غائب طـ مجؾس الحؽؿ أو طؾك مسافر وإن ا 

دون مسافة قصر غقر مسترت، وأتك الؿدطل ببقـة لؿ تسؿع الدطقى وال البقـة طؾقف 

 حتك يحضر مجؾس الحؽؿ، ألكف ال يؿؽـ سمالف، فؾؿ يجز الحؽؿ طؾقف قبؾف.

 اب كتاب انقاضي إىل انقاضيت
 .ؼاضل إلك الؼاضل لدطاء الحاجة إلقفكتاب ال  أجؿعت األمة طؾك قبقل

فـقؼبؾ كتاب الؼاضل إلك الؼاضل يف كؾ حؼ آلدمل، كالؼرض والبقع واإلجارة 

 حتك الؼذف والطالق والؼقد والـؽاح والـسب، ألهنا حؼقق آدمل ال تدرأ

 بالشبفات. 

يف حدود اهلل تعالك، كحد الزكا وكحقه، كتاب الؼاضل إلك الؼاضل  وال يؼبؾ

 :خؿر، ألن حؼقق اهلل تعالك مبـقة طؾككشرب ال

 والدرء بالشبفات. ـ 3والسرت ـ 2الؿسامحة ـ 1

ويؼبؾ كتاب الؼاضل فقؿا حؽؿ بف الؿؽاتب لقـػذه الؿؽتقب إلقف، وإن كان كؾ 

 مـفؿا يف بؾد واحد، ألن حؽؿ الحاكؿ يجب إمضاؤه طؾك كؾ حال. 
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الؿؽتقب إلقف بف، الؼاضل  بفلقحؽؿ الؼاضل األول  وال يؼبؾ كتابف فقؿا ثبت طـد

إال أن يؽقن بقـفؿا مسافة الؼصر فلكثر، ألكف كؼؾ شفادتف إلك الؿؽتقب إلقف فؾؿ 

 يجز مع الؼرب، كالشفادة طؾك الشفادة. 

 تعققـ الؼاضل الؿؽتقب إلقف:

إلك كؾ مـ يصؾ إلقف  أن يؽتبيجقز  ويجقز أن يؽتب كتابف إلك قاض معقـ، و

 .ـ غقر تعققـكتابف مـ قضاة الؿسؾؿقـ م

ويؾزم مـ وصؾ إلقف قبقلف، ألكف كتاب حاكؿ مـ واليتف وصؾ إلك حاكؿ، فؾزمف 

 قبقلف كؿا لق كتب إلك معقـ.

وال يؼبؾ كتاب الؼاضل إال أن يشفد بف الؼاضل الؽاتب شاهديـ طدلقـ يضبطان 

معـاه وما يتعؾؼ بف الحؽؿ، فقؼرأه الؼاضل الؽاتب طؾك الشاهديـ، ثؿ يؼقل: 

ن هذا كتابل إلك فالن بـ فالن، أو إلك مـ يصؾ إلقف مـ قضاة الؿسؾؿقـ، أشفد أ

إلك العدلقـ الؾذيـ شفدا بؿا يف الؽتاب، فنذا وصال دفعاه إلك  ثؿ يدفعف إلقفؿا

الؿؽتقب إلقف، وقاال: كشفد أن هذا كتاب فالن إلقؽ كتبف بعؿؾف. واالحتقاط 

ؿا طؾقف مدرجا مختقما ما لؿ ختؿف بعد أن يؼرأ طؾقفؿا وال يشرتط، وإن أشفده

 يصح.
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 تاب انقسًح 
 ّالكطه: اليصٔب, ٍّٕ ىْعاٌ: 

 ـ قسؿة إجبار.2ـ قسؿة تراضل 1

 ل.رتاضالقسؿة الـقع األول: 

ال تجقز قسؿة األمالك التل ال تـؼسؿ إال بضرر، ولق طؾك بعض الشركاء، أو ال 

كالدور  كؾفؿتـؼسؿ إال بـرد طقض مـ أحدهؿا طؾك اآلخر، إال برضك الشركاء 

الصغار، والحؿام والطاحقن الصغقريـ والشجر الؿػرد، واألرض التل ال تتعدل 

بلجزاء وال ققؿة لبـاء أو بئر، أو معدن، يف بعض األرض، ففذه الؼسؿة يف حؽؿ 

 البقع تجقز برتاضقفؿا، ويجقز فقفا ما يجقز يف البقع خاصة. 

ومـ  ة، ولؿا فقفا مـ الضرر،وال يجرب مـ امتـع مـفؿا مـ قسؿتفا ألهنا معاوض

دطا شريؽف فقفا إلك بقع أجرب، فنن أبك باطف الحاكؿ طؾقفؿا وقسؿ الثؿـ بقـفؿا 

يف وقػ، والضرر الؿاكع مـ  حصصفؿا: وكذا لق صؾب اإلجارة ولقطؾك قدر 

قسؿة اإلجبار كؼص الؼقؿة بالؼسؿة، ومـ بقـفؿا دار لفا طؾق وسػؾ وصؾب 

 العؾق آلخر لؿ يجرب الؿؿتـع.حد وأحدهؿا جعؾ السػؾ لقا

 .الـقع الثاين: قسؿة إجبار
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وأما ما ال ضرر يف قسؿتف وال رد طقض يف قسؿتف، كالؼرية والبستان والدار 

الؽبقرة واألرض القاسعة، والدكاكقـ القاسعة والؿؽقؾ والؿقزون مـ جـس 

واحد، كاألدهان واأللبان، وكحقهؿا إذا صؾب الشريؽ قسؿتفا أجرب شريؽف 

آلخر طؾقفا إن امتـع مـ الؼسؿة مع شريؽف، ويؼسؿ طـ غقر مؽؾػ ولقف، فنن ا

 امتـع أجرب.

ويؼسؿ حاكؿ طؾك غائب مـ الشريؽقـ بطؾب شريؽف أو ولقف، ومـ دطا شريؽف  

يف بستان إلك قسؿ شجره فؼط لؿ يجرب، وإلك قسؿ أرضف أجرب، ودخؾ الشجر 

 تبعا.

ؼ أحد الشريؽقـ مـ اآلخر، ال بقع وهذه الؼسؿة وهل قسؿة اإلجبار إفراز لح

ألهنا تخالػف يف األحؽام، فقصح قسؿ لحؿ هدي وأضاحل وثؿر يخرص خرصا 

وما يؽال وزكا وطؽسف، ومقققف ولق طؾك جفة، وال يحـث هبا مـ حؾػ ال يبقع، 

 ومتك ضفر فقفا غبـ فاحش بطؾت.

أو يسللقا ويجقز لؾشركاء أن يتؼاسؿقا بلكػسفؿ وأن يتؼاسؿقا بؼاسؿ يـصبقكف 

الحاكؿ كصبف، وتجب طؾقف إجابتفؿ لؼطع الـزاع، ويشرتط إسالمف وطدالتف 

 ف هبا، ويؽػل واحد إال مع تؼقيؿ.ومعرفت
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وتسؿك الؼسامة طؾك الشركاء طؾك قدر األمالك، ولق شرط خالفف، وال  فوأجرت 

يـػرد بعضفؿ باستئجاره، وتعدل سفام باألجزاء إن تساوت كالؿؽقالت 

 غقر الؿختؾػة، وبالؼقؿة إن اختؾػت، وبالرد إن اقتضتف. والؿقزوكات 

فنذا اقتسؿقا واقرتطقا لزمت الؼسؿة، ألن الؼاسؿ كالحاكؿ وقرطتف كحؽؿف، 

وكقػؿا اقرتطقا جاز بالحصك أو غقره، وإن خقر أحدهؿ اآلخر لزمت برضاهؿ 

 وتػرقفؿ. ومـ ادطك غؾطا فقؿا تؼاسؿاه بلكػسفؿا وأشفدا طؾك رضاهؿا بف لؿ

يؾتػت إلقف، وفقؿا قسؿف قاسؿ حاكؿ أو قاسؿ كصباه يؼبؾ ببقـة وإال حؾػ مـؽر، 

بف طقب وإن ادطك كؾ شلء أكف مـ كصقبف تحالػا وكؼضت ولؿـ خرج يف كصق

 جفؾف إمساك مع أرش وفسخ.

 تاب اندػأٖ ٔانثيُاخ
اإلكسان إلك كػسف استحؼاق شلء يف يد  الدطقى لغة: الطؾب، واصطالحا: إضافة

 ه أو ذمتف. غقر

 .والبقـة: العالمة القاضحة كالشاهد فلكثر

 .والؿدطل: مـ إذا سؽت طـ الدطقى ترك ففق الؿطالب

 والؿدطك طؾقف: مـ إذا سؽت لؿ يرتك ففق الؿطالب.
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وال تصح الدطقى وال اإلكؽار لفا إال مـ جائز التصرف، وهق الحر الؿؽؾػ 

 بف كطالق وحد.الرشقد، سقى إكؽار سػقف فقؿا يماخذ بف لق أقر 

ادطك كؾ مـفؿا أهنا لف، وهل بقد أحدهؿا، فالعقـ لؿـ هل بقده ف وإذا تداطقا طقـا

ويؼقؿفا، فال يحؾػ معفا اكتػاء هبا، وإن أقام كؾ  مع يؿقـف، إال أن تؽقن لف بقـة

واحد مـفؿا بقـة أهنا أي العقـ الؿدطك هبا لف قضل هبا )لؾخارج ببقـتف ولغت بقـة 

ؿ تؽـ العقـ بقد أحد وال ثؿ ضاهر تحالػا وتـاصػاها، وإن وجد وإن ل الداخؾ

ضاهر ألحدهؿا طؿؾ بف، فؾق تـازع الزوجان يف قؿاش البقت وكحقه، فؿا يصؾح 

لرجؾ فؾف، ولفا فؾفا، ولفؿا فؾفؿا، وإن كاكت بقديفؿا تحالػا وتـاصػاها، فنن 

 لؼقة يده.ققيت يد أحدهؿا كحققان، واحد سائؼف وآخر راكبف ففق لؾثاين 

 كتاب انشٓاداخ

واحدها شفادة، مشتؼة مـ الؿشاهدة، ألن الشاهد يخرب طؿا شاهده وهل اإلخبار 

 بؿا طؾؿف بؾػظ: أشفد، أو شفدت. 

تحؿؾ الشفادة يف غقر حؼ اهلل تعالك، فرض كػاية فنذا قام بف مـ يؽػل سؼط طـ 

طبدا لؿ يجز  بؼقة الؿسؾؿقـ، و إن لؿ يقجد إال مـ يؽػل تعقـ طؾقف، وإن كان

ألن الحاجة تدطق إلك ذلؽ إلثبات الحؼقق والعؼقد، فؽان واجبا  لسقده مـعف
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 كاألمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر. 

ومحؾ وجقهبا إن قدر  وأداء الشفادة فرض طقـ طؾك مـ تحؿؾفا متك دطل إلقفا

مؿـ  طؾك أدائفا بال ضرر يؾحؼف يف بدكف، أو طرضف، أو مالف، أو أهؾف وكذا لق كان

 وكذا يف التحؿؾ يعترب اكتػاء الضرر. ال يؼبؾ الحاكؿ شفادتف

وال يحؾ كتؿان الشفادة، فؾق أدى شاهد وأبك اآلخر، وقال: أحؾػ بدلل أثؿ، 

 ومتك وجبت الشفادة لزم كتابتفا.

ويحرم أخذ أجرة وجعؾ طؾقفا ولق لؿ تتعقـ طؾقف، لؽـ إن طجز طـ الؿشل، أو 

 مـ طـده شفادة بحد هلل فؾف إقامتفا وتركفا. تلذى بف فؾف أجرة مركقب، و

والعؾؿ إما برؤية أو سؿاع مـ مشفقد طؾقف،  وال يحؾ أن يشفد أحد إال بؿا يعؾؿف

كعتؼ وصالق وطؼد، فقؾزمف أن يشفد بؿا سؿع ولق كان مستخػقا حقـ تحؿؾ، أو 

سؿاع بـاستػاضة فقؿا يتعذر طؾؿف غالبا بدوهنا، كـسب ومقت ومؾؽ مطؾؼ 

ستػاضة طؼده ودوامف ووقػ، وكحقها، كعتؼ وخؾع وصالق وال يشفد با وكؽاح

ومـ شفد بـعؼد كؽاح أو غقره مـ العؼقد فال بد يف ، إال طـ طدد يؼع هبؿ العؾؿ

صحة شفادتف بف )مـ ذكر شروصف، الختالف الـاس يف بعض الشروط، وربؿا 

 اطتؼد الشاهد ما لقس بصحقح صحقحا. 
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رضعات، وأكف شرب مـ ثديفا، أو لبـ حؾب مـف، أو وإن شفد برضاع ذكر طدد ال

شفد بـسرقة ذكر الؿسروق مـف والـصاب والحرز وصػتفا، أو شفد بـشرب خؿر 

وصػف، أو شفد بـؼذف، فنكف يصػف بلن يؼقل: أشفد أكف قال لف: يا زاين، أو يا لقصل 

، وذكر وكحقه، ويصػ الزكا إذا شفد بف بذكر الزمان والؿؽان الذي وقع فقف الزكا

ويذكر الشاهد ما يعترب لؾحؽؿ.  الؿزين هبا، وكقػ كان، وأكف رأى ذكره يف فرجفا،

ويختؾػ الحؽؿ بف يف كؾ ما يشفد فقف، ولق شفد اثـان يف محػؾ طؾك واحد مـفؿ 

أكف صؾؼ، أو أطتؼ، أو طؾك خطقب أكف قال، أو فعؾ طؾك الؿـرب يف الخطبة شقئا لؿ 

  سؿع وبصر قبال.يشفد بف غقرهؿا مع الؿشاركة يف

 فصم يف شزٔط يٍ تقثم شٓادتّ
 

 ٘:شسّط مً تكبل شَادتُ ضت

مطؾؼا، ولق شفد بعضفؿ طؾك  لبؾقغ فال تؼبؾ شفادة الصبقانالشرط األول: ا

 بعض.

العؼؾ، فال تؼبؾ شفادة مجـقن وال معتقه، وتؼبؾ الشفادة مؿـ : الثاينالشرط 

 هنا شفادة مـ طاقؾ.يػقؼ أحقاكا إذا تحؿؾ وأدى يف حال إفاقتف، أل
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الؽالم، فال تؼبؾ شفادة األخرس ولق ففؿت إشارتف، ألن الشفادة : الثالثالشرط  

 األخرس بخطف فتؼبؾ. يعترب فقفا القؼقـ، إال إذا أدها

اإلسالم فال تؼبؾ مـ كافر ولق طؾك مثؾف، إال يف سػر طؾك وصقة : الرابعالشرط 

 د طدم غقرهؿا.مسؾؿ أو كافر، فتؼبؾ مـ رجؾقـ كتابققـ طـ

الحػظ، فال تؼبؾ مـ مغػؾ ومعروف بؽثرة سفق وغؾط: ألكف ال : الخامسالشرط 

 تحصؾ الثؼة بؼقلف.

 .العدالة: السادسالشرط 

 .وشرطا: استقاء أحقالف يف ديـف واطتدال أققالف وأفعالف، لغة: االستؼامةالعدالة 

 للعدال٘ شٔٝاٌ: ّٓعترب

 : كقطان الصالح يف الديـ، وهقالشلء األول: 

الخؿس والجؿعة بســفا الراتبة، فال  أداء الػرائض أي الصؾقاتالـقع األول: 

تؼبؾ مؿـ دوام طؾك تركفا، ألن هتاوكف بالســ يدل طؾك طدم محافظتف طؾك 

 أسباب ديـف، وكذا ما وجب مـ صقم وزكاة وحج. 
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ة والؽبقرة اجتـاب الؿحارم بلن ال يليت كبقرة، وال يدمـ طؾك صغقر: الثاينالـقع و

ما فقف حد يف الدكقا، أو وطقد يف اآلخرة، كلكؾ الربا ومال القتؿ وشفادة الزور 

وطؼقق القالديـ. والصغقرة ما دون ذلؽ مـ الؿحرمات كسب الـاس بؿا دون 

الؼذف، واستؿاع كالم الـساء األجاكب طؾك وجف التؾذذ بف، والـظر الؿحرم، فال 

، أو اطتؼاد، كالرافضة والؼدرية والجفؿقة، تؼبؾ شفادة فاسؼ بػعؾ كزان وديقث

 ويؽػر مجتفدهؿ الداطقة، ومـ أخذ بالرخص فسؼ.

 .استعؿال الؿروءة اإلكساكقة: الثاينالشلء 

فعؾ ما يجؿؾف ويزيـف طادة، كالسخاء وحسـ الخؾؼ : هق واستعؿال الؿروءة

ية بف، وحسـ الؿجاورة واجتـاب ما يدكسف ويشقـف طادة مـ األمقر الدكقة الؿزر

فال شفادة لؿصافع ومتؿسخر ورقاص ومغـ وصػقؾل ومتزي بزي يسخر الـاس 

مـف، وال لؿـ يلكؾ بالسقق إال شقئا يسقرا، كؾؼؿة وتػاحة، وال لؿـ يؿد رجؾف 

 بؿجؿع الـاس، أو يـام بقـ جالسقـ وكحقه.

ومتك زالت الؿقاكع مـ الشفادة فبؾغ الصبل وطؼؾ الؿجـقن وأسؾؿ الؽافر وتاب 

 اسؼ قبؾتالػ
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شفادهتؿ بؿجرد ذلؽ لعدم الؿاكع لؼبقلفا وال تعترب الحرية، فتؼبؾ شفادة طبد  

وأمة يف كؾ ما يؼبؾ فقف حر وحرة، وتؼبؾ شفادة ذي صـعة دكقئة كحجام وحداد 

 وزبال.

 تاب يٕاَغ انشٓادج ٔػدد انشٕٓد
 

 :ال تكبل شَادٗ

ؾقا، بعضفؿ لبعض، طؿقدي الـسب، وهؿ اآلباء وإن طؾقا، واألوالد وإن سػـ 1

ألخقف وصديؼف  كشفادة األب البـف، وطؽسف لؾتفؿة بؼقة الؼرابة وتؼبؾ شفادتف

 وطتقؼف. 

وال تؼبؾ شفادة أحد الزوجقـ لصاحبف، كشفادتف لزوجتف وشفادهتا لف لؼقة 

 القصؾة. 

وتؼبؾ الشفادة طؾقفؿ فؾق شفد طؾك أبقف، أو ابـف، أو زوجتف، أو شفدت طؾقف 

 زوجتف بزكا.  قبؾت، إال طؾك
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وال تؼبؾ شفادة مـ يجر إلك كػسف كػعا، كشفادة السقد لؿؽاتبف وطؽسف، والقارث 

بجرح مقرثف قبؾ اكدمالف، فال تؼبؾ، وتؼبؾ لف بديـف يف مرضف، أو يدفع طـ كػسف 

بشفادتف ضررا، كشفادة العاقؾة بجرح شفقد الخطل والغرماء بجرح شفقد الديـ 

 ـ شفد طؾك مؽاتبف بديـ، وكحقه. طؾك الؿػؾس، والسقد بجرح م

وال تؼبؾ شفادة طدو طؾك طدوه، كؿـ شفد مـ قذفف أو قطع الطريؼ طؾقف، 

والؿجروح طؾك الجارح وكحقه. ومـ سره مساءة شخص، أو غؿف فرحف ففق 

ماكعة، فتؼبؾ شفادة مسؾؿ طؾك كافر، وسـل طؾك  طدوه والعداوة يف الديـ غقر

وه وطؾقف يف طؼد كؽاح، وال شفادة مـ طرف مبتدع، وتؼبؾ شفادة العدو لعد

 بعصبقة وإفراط يف حؿقة كتعصب قبقؾة طؾك قبقؾة، وإن لؿ تبؾغ رتبة العدواة.

 فصم يف ػدد انشٕٓد
 

يف طدد الشفقد وال يؼبؾ يف الزكا والؾقاط واإلقرار بف إال أربعة رجال يشفدون بف، 

قؿة رجالن، ألن مقجبف ويؽػل يف الشفادة طؾك مـ أتك هب أو أكف أقر بف أربعا

 التعزير، ومـ طرف بغـك وادطك أكف فؼقر لقلخذ مـ زكاة لؿ يؼبؾ إال بثالثة رجال. 
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ويؼبؾ يف بؼقة الحدود كالؼذق والشرب والسرقة وقطع الطريؼ، ويف الؼصاص  

رجالن، وال تؼبؾ فقف شفادة الـساء ألكف يسؼط بالشبفة، وما لقس بعؼقبة وال مال 

ال ويطؾع طؾقف الرجال غالبا، كـؽاح وصالق ورجعة وخؾع وال يؼصد بف الؿ

 يؼبؾ فقف رجالن دون الـساء.ب ووالء وإيصاء إلقف يف غقر مال وكس

ويؼبؾ يف الؿال وما يؼصد بف الؿال كالبقع واألجؾ والخقار يف البقع وكحقه، 

كالؼرض والرهـ والغضب واإلجارة والشركة والشػعة وضؿان الؿال وإتالفف 

والؽتابة والتدبقر والقصقة بالؿال والجـاية إذا لؿ تقجب ققدا، ودطقى والعتؼ 

 ورجؾ ويؿقـ الؿدطل أسقر تؼدم إسالمف لؿـع رقف، رجالن أو رجؾ وامرأتان

ويجب تؼديؿ الشفادة طؾقف ال بامرأتقـ ويؿقـ، ويؼبؾ يف داء ومقضحة صبقب 

 وبقطار واحد مع طدم غقره، فنن لؿ يتعذر فاثـان.

ؾع طؾقف الرجال غالبا، كعققب الـساء تحت الثقاب والبؽارة والثققبة وما ال يط

صراخ الؿقلقد طـد القالدة، ، وهق والحقض والقالدة والرضاع واالستفالل

وكحقه كالرتؼ والؼرن والعػؾ وكذا جراحة وغقرها يف حؿام وطرس وكحقهؿا 

ؿرأة وأولك والرجؾ فقف كال ويؼبؾ فقف شفادة امرأة طدل مؿا ال يحضره الرجال

 لؽؿالف.
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ومـ أتك برجؾ وامرأتقـ، أو أتك بـشاهد ويؿقـ أي حؾػف فقؿا يقجب الؼقد، لؿ 

يثبت بف، أي بؿا ذكر ققد وال مال، ألن الؼتؾ العؿد يقجب الؼصاص، والؿال 

بدل مـف، فنن لؿ يثبت األصؾ لؿ يجب بدلف، وإن قؾـا: إن القاجب أحدهؿا لؿ 

بـا بذلؽ الدية أوجبـا معقـا بدون اختقاره، وإن أتك يتعقـ إال باختقاره، فؾق أوج

لؽؿال بقـتف دون  أو رجؾ ويؿقـ يف سرقة ثبت الؿال بذلؽ أي برجؾ وامرأتقـ،

الؼطع: لعدم كؿال بقـتف، وإن أتك بذلؽ أي برجؾ وامرأتقـ، أو رجؾ ويؿقـ يف 

بت دطقى خؾع امرأتف طؾك طقض سؿاه ثبت لف العقض، ألن بقـتف تامة فقف وتث

 البقـقكة بؿجرد دطقاه إلقرار طؾك كػسف، وإن ادطتف لؿ يؼبؾ فقف إال رجالن.

 فصم يف انشٓادج ػهٗ انشٓادج

وال تؼبؾ الشفادة طؾك الشفادة إال يف حؼ يؼبؾ فقف كتاب الؼاضل إلك الؼاضل، 

وهق حؼقق اآلدمققـ دون حؼقق اهلل تعالك، ألن الحدود مبـقة طؾك السرت والدرء 

وال يحؽؿ الحاكؿ هبا أي بالشفادة طؾك الشفادة، إال أن تتعذر شفادة بالشبفات، 

األصؾ بؿقت، أو مرض، أو غقبة مسافة قصر، أو خقف مـ سؾطان أو غقره، ألكف 

إذا أمؽـ الحاكؿ أن يسؿع شفادة شاهدي األصؾ استغـك طـ البحث طـ طدالة 

األصؾ إلك شاهدي الػرع، وكان أحقط لؾشفادة، وال بد مـ دوام طذر شفقد 
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الحؽؿ، وال بد أيضا مـ ثبقت طدالة الجؿقع ودوام طدالتفؿ، وتعققـ فرع  

 األصؾ.

وال يجقز لشاهد الػرع أن يشفد إال أن يسرتطقف شاهد األصؾ، فقؼقل( شاهد 

 األصؾ

لؾػرع: أشفد طؾك شفاديت بؽذا، أو أشفد أين أشفد أن فالكا أقر طـدي بؽذا، أو 

د، ألن الشفادة طؾك الشفادة فقفا معـك الـقابة، وال كحقه، وإن لؿ يسرتطف لؿ يشف

يـقب طـف إال بنذكف إال أن يسؿعف يؼر هبا، أي يسؿع الػرع األصؾ يشفد طـد 

الحاكؿ، أو سؿعف يعزوها أي يعزو شفادتف إلك سبب مـ قرض، أو بقع، أو كحقه، 

، وتثبت فقجقز لؾػرع أن يشفد، ألن هذا كاالسرتطاء، ويمديفا الػرع بصػة تحؿؾف

شفادة شاهدي األصؾ بػرطقـ، ولق طؾك كؾ أصؾ فرع، ويثبت الحؼ بػرع مع 

 أصؾ آخر، ويؼبؾ تعديؾ فرع ألصؾف، وبؿقتف وكحقه ال تعديؾ شاهد لرفقؼف.

وإذا رجع شفقد الؿال بعد الحؽؿ لؿ يـؼض الحؽؿ، ألكف قد تؿ ووجب الؿشفقد 

لضؿان  الشفقد الراجعقـ بدل بف لؾؿشفقد لف، ولق كان قبؾ االستقػاء، ويؾزمفؿ ا

الؿال الذي شفدوا بف قائؿا كان أو تالػا، ألهنؿ أخرجقه مـ يد مالؽف بغقر حؼ، 

وحالقا بقـف وبقـف دون مـ زكاهؿ، فال غرم طؾك مزك إذا رجع الؿزكك، ألن 
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الحؽؿ تعؾؼ بشفادة الشفقد، وال تعؾؼ لف بالؿزكقـ، ألهنؿ أخربوا بظاهر حال 

 ـف فعؾؿف إلك اهلل تعالك. الشفقد، وأما باص

الشاهد الؿال كؾف، ألن  ل بشاهد ويؿقـ ثؿ رجع الشاهد غرموإن حؽؿ الؼاض

الشاهد حجة الدطقى، ألن القؿقـ ققل الخصؿ، وققل الخصؿ لقس مؼبقال طؾك 

خصؿف، وإكؿا هق شرط الحؽؿ، ففق كطؾب الحؽؿ، وإن رجعقا قبؾ الحؽؿ 

ققد، أو حد بعد حؽؿ وقبؾ استقػاء  لغت وال حؽؿ وال ضؿان، وإن رجع شفقد

 لؿ يستقف ووجبت دية ققد.

 

 تاب انيًني يف اندػأٖ
 

بقان ما يستحؾػ فقف وما ال يستحؾػ فقف، وهل تؼطع الخصقمة حاال وال تسؼط 

 .حؼا
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 :ّال ٓطتحلف ميهس يف 

وال يف حدود اهلل تعالك ألهنا ـ 2 العبادات، كدطقى دفع زكاة وكػارة وكذرـ 1

 والتعريض لؾؿؼر هبا لقرجع طـ إقراره.  ها،يستحب سرت

 :إال ّٓطتحلف امليهس علٙ صف٘ جْابُ بطلب خصنُ يف نل حل آلدمٕ

وأصؾ الرق ، كدطقى رق ـ 5 واإليالءـ 4والرجعة ـ 3والطالق ـ 2الـؽاح ـ 1 

لؼقط، والقالء واالستقالد لألمة والـسب والؼقد والؼذف، فال يستحؾػ مـؽر 

لقست ماال، وال يؼصد هبا الؿال، وال يؼضك فقفا بالـؽقل. شلء مـ ذلؽ: ألهنا 

 وال يستحؾػ شاهد أكؽر تحؿؾ الشفادة، وال حاكؿ أكؽر الحؽؿ وال وصل طؾك

كػل ديـ طؾك مقص. وإن ادطك وصل وصقة لؾػؼراء فلكؽر القرثة حؾػقا طؾك 

كػل العؾؿ فنن كؽؾقا قضل طؾقفؿ، ومـ تقجف طؾقف حؼ لجؿاطة حؾػ لؽؾ واحد 

 ؿقـا إال أن يرضقا بقاحدة.ي

هل القؿقـ باهلل تعالك، فؾق قال الحاكؿ لؿـؽر: قؾ: واهلل ال : والقؿقـ الؿشروطة

وال تغؾظ القؿقـ إال فقؿا لف خطر، كجـاية ال تقجب ققدا. ، حؼ لف طـدي، كػك

 وطتؼ وكصاب زكاة، فؾؾحاكؿ تغؾقظفا، وإن أبك الحالػ التغؾقظ لؿ يؽـ كاكال.
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 ركتاب اإلقزا
وهق االطرتاف بالحؼ، ملخقذ مـ الؿؼر، وهق الؿؽان، كلن الؿؼر يجعؾ الحؼ يف 

 مقضعف، وهق إخبار طؿا يف كػس األمر ال إكشاء. 

ويصح اإلقرار مـ مؽؾػ ال مـ صغقر غقر ملذون يف تجارة، فقصح يف قدر ما أذن 

 ، فال يصح مـ سػقف إقرار بؿال. مختار غقر محجقر طؾقفلف فقف، 

اإلقرار مـ مؽره هذا محرتز ققلف: مختار، إال أن يؼر بغقر ما أكره طؾقف، وال يصح 

كلن يؽره طؾك اإلقرار بدرهؿ فقؼر بديـار. ويصح مـ سؽران ومـ أخرس بنشارة 

معؾقمة، وال يصح بشلء يف يد غقره أو تحت والية غقره، كؿا لق أقر أجـبل طؾك 

ـ مؼر دطقى إكراه بؼريـة، صغقر أو وقػ يف والية غقره أو اختصاصف. وتؼبؾ م

كرتسقؿ طؾقف، وتؼدم بقـة إكراه طؾك صقاطقة. )وإن أكره طؾك وزن مال فباع مؾؽف 

لذلؽ أي لقزن ما أكره طؾقف صح البقع، ألكف لؿ يؽره طؾك البقع ويصح إقرار صبل 

 أكف بؾغ باحتالم إذا بؾغ طشرا، وال يؼبؾ بسـ إال ببقـة كدطقى جـقن.

ق مخقفا ومات فقف )بشلء فؽنقراره يف صحتف لعدم هتؿتف ومـ أقر يف مرضف ول

 فقف، إال يف إقرار الؿريض بالؿال لقارثف حال إقراره، بلن يؼقل لف: دطؾل
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كذا، أو يؽقن لؾؿريض طؾقف ديـ فقؼر بؼبضف مـف فال يؼبؾ هذا اإلقرار مـ  

لصداق وإن أقر الؿريض المرأتف با الؿريض، ألكف متفؿ فقف إال ببقـة، أو إجارة،

فؾفا مفر الؿثؾ بالزوجقة ال بنقراره، ألن الزوجقة دلت طؾك الؿفر ووجقبف 

فنقراره إخبار بلكف لؿ يقفف، ولق أقر الؿريض أكف كان أباهنا( أي زوجتف يف صحتف لؿ 

بذلؽ إن لؿ تصدقف، ألن ققلف لف غقر مؼبقل طؾقفا بؿجرده، وإن أقر  يسؼط إرثفا

لؿقت أجـبقا أي غقر وارث، بلن أقر البـ ابـف الؿريض بؿال )لقارث فصار طـد ا

وال ابـ لف ثؿ حدث لف ابـ لؿ يؾزم إقراره اطتبارا لحالتف ألكف كان متفؿا ال أكف أي 

وإن أقر  اإلقرار باصؾ بؾ هق صحقح مقققف طؾك اإلجازة كالقصقة لقارث،

الؿريض لغقر وارث كابـ ابـف مع وجقد ابـف، أو أططاه شقئا صح اإلقرار 

 إلططاء، )وإن صار طـد الؿقت وارثا: لعدم التفؿة إذ ذاك، ومسللة العطقةوا

ذكرها يف الرتغقب، والصحقح أن العربة فقفا بحال الؿقت، كالقصقة طؽس 

اإلقرار. وإن أقر قـ بؿال، أو بؿا يقجبف كالجـاية لؿ يمخذ بف إال بعد طتؼف إال 

ق، أو ققد صرف أخذ بف يف ملذوكا لف فقؿا يتعؾؼ بتجارة، وإن أقر بحد، أو صال

 الحال.

الـؽاح اثـان قبؾ  لوإن أقرت امرأة ولق سػقفة طؾك كػسفا بـؽاح ولؿ يدط

إقرارها: ألكف حؼ طؾقفا، وال هتؿة فقف، وإن كان الؿدطل اثـقـ، فؿػفقم كالمف ال 
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وغقره. وإن  "الؿـتفك  "يؼبؾ، وهق رواية، واألصح يصح إقرارها، جزم بف يف 

ـ قدم أسبؼ الـؽاحقـ، فنن جفؾ فؼقل ولل، فنن جفؾف القلل فسخا، أقاما بقـتق

 وال ترجقح بقد.

وإن أقر ولقفا الؿجرب بالـؽاح صح إقراره، أو أقر بف القلل الذي أذكت لف أن 

يزوجفا صح إقراره بف ألكف يؿؾؽ طؼد الـؽاح طؾقفا، فؿؾؽ اإلقرار بف كالقكقؾ. 

 ـفؿا، ثؿ إن صدقتف إذا بؾغت قبؾ.ومـ ادطك كؽاح صغقرة بقده فرق حاكؿ بق

وإن أقر إكسان بـسب صغقر، أو مجـقن مجفقل الـسب أكف ابـف، ثبت كسبف ولق 

أسؼط بف وارثا معروفا، ألكف غقر متفؿ يف إقراره، ألكف ال حؼ لؾقارث يف الحال، 

فنن كان الؿؼر بف مقتا ورثف الؿؼر، وشرط اإلقرار بالـسب إمؽان صدق الؿؼر، وأن 

 ػل بف كسبا معروفا، وإن كان الؿؼر بف مؽؾػا، فال بد أيضا مـ تصديؼف. ال يـ

 وإن ادطك إكسان طؾك شخص مؽؾػ )بشلء فصدقف صح تصديؼف وأخذ بف

واإلقرار يصح بؽؾ ما أدى معـاه، كصدقت، أو كعؿ، أو أكا مؼر بدطقاك، أو أكا 

إن قال: أكا أقر، أو  مؼر فؼط، أو خذها، أو اتزهنا، أو اقبضفا، أو أحرزها وكحقه، ال

 ال أكؽر، أو يجقز أن تؽقن محؼا وكحقه.
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 فصم فيًٍ ٔصم تإقزارِ يا يسقطّ 
إذا وصؾ بنقراره ما يسؼطف، مثؾ أن يؼقل لف: طؾل ألػ ال تؾزمـل وكحقه، كؾف 

طؾل ألػ مـ ثؿـ خؿر، أو لف طؾل ألػ مضاربة، أو وديعة تؾػت، لزمف األلػ: 

 ؿ يثبت فؾؿ يؼبؾ مـف.ألكف أقر بف، وادطك مـافقا ول

كذا وقضقتف، أو  وإن قال: لف طؾل ألػ وقضقتف أو برئت مـف، أو قال: كان لف طؾل

مؼرا، فنذا حؾػ خؾل سبقؾف، ألكف  وال يؽقن برئت مـف فؼقلف أي ققل الؿؼر بقؿقـف

رفع ما أثبتف بدطقى الؼضاء متصال، فؽان الؼقل ققلف، ما لؿ تؽـ طؾقف بقـة فقعؿؾ 

رتف بسبب الحؼ مـ طؼد، أو غصب، أو غقرها فال يؼبؾ ققلف يف الدفع، هبا، أو يع

أو الرباءة إال ببقـة الطرتافف بؿا يقجب الحؼ طؾقف. ويصح استثـاء الـصػ، فلقؾ 

يف اإلقرار، فؾف طؾل طشرة إال خؿسة، يؾزمف خؿسة، ولف هذه الدار ولل هذا البقت 

 يصح، ويؼبؾ ولق كان أكثرها. 

مائة ثؿ سؽت سؽقتا يؿؽـف الؽالم فقف، ثؿ قال زيقفا ، أي  وإن قال: لف طؾل

معقبة، أو ممجؾة لزمف مائة جقدة حالة، ألن اإلقرار حصؾ مـف بالؿائة مطؾؼا، 

فقـصرف إلك الجقد الحال وما أتك بف بعد سؽقتف ال يؾتػت إلقف: ألكف يرفع بف حؼا 

 لزمف. 
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ائة ممجؾة إلك كذا، ولق قال: وإن أقر بديـ ممجؾ بلن قال بؽالم متصؾ: لف طؾل م

ثؿـ مبقع وكحقه، فلكؽر الؿؼر لف األجؾ، وقال: هل حالة، فؼقل الؿؼر مع يؿقـف 

يف تلجقؾف: ألكف مؼر بالؿال بصػة التلجقؾ، فؾؿ يؾزمف إال كذلؽ، وكذا لق قال: لف 

أقر أكف  طؾل ألػ مغشقشة، أو سقد، لزمف كؿا أقر، وإن أقر أكف وهب وأقبض، أو

قبض ما طؼد طؾقف، أو أقر إكسان بؼبض ثؿـ أو غقره مـ صداق، أو أجرة، رهـ وأ

أو جعالة وكحقها ثؿ أكؽر الؿؼر اإلقباض، أو الؼبض ولؿ يجحد اإلقرار الصادر 

أي تحؾقػف، فنن كؽؾ حؾػ هق  طؾك ذلؽ، فؾف ذلؽ مـف، )وسلل إحالف خصؿف

 لؼبض قبؾف.وحؽؿ لف، ألن العادة جارية باإلقرار با

ع شقئا، أو وهبف، أو أطتؼف ثؿ أقر البائع، أو القاهب، أو الؿعتؼ أن ذلؽ وإن با

الشلء الؿبقع، أو الؿقهقب، أو الؿعتؼ )كان لغقره، لؿ يؼبؾ ققلف: ألكف إقرار طؾك 

مـ الفبة والعتؼ، ولزمتف غرامتف لؾؿؼر لف ألكف  بقع وال غقرهيـػسخ ال غقره، ولؿ

 فقتف طؾقف. 

ف أو وهبتف وكحقه مؾؽل ثؿ مؾؽتف بعد البقع وكحقه، وأقام وإن قال: لؿ يؽـ ما بعت

بقـة بؿا قالف، قبؾت بقـتف، إال أن يؽقن قد أقر أكف مؾؽف أو قال: إكف قبض ثؿـ مؾؽف، 

فنن قال ذلؽ لؿ يؼبؾ مـف بقـة ألهنا تشفد بخالف ما أقر بف، وإن لؿ يؼؿ بقـة لؿ 

 بؾ مـ طؿرو، أو غصبتف مـ يؼبؾ مطؾؼا. ومـ قال: غصبت هذا العبد مـ زيد، ال
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، ففق لزيد ويغرم ققؿتف زيد وغصبف هق مـ طؿرو، أو قال: هق لزيد بؾ لعؿرو 

 لعؿرو.

 
 فصم يف اإلقزار تاجملًم

 هق ما احتؿؾ أمريـ فلكثر طؾك السقاء ضد الؿػسر. : اإلقرار بالؿجؿؾ

كذا، أو كذا مثال: طؾل شلء أو قال: لف طؾل كذا أو كذا  إذا قال إكسان: لف أي لزيد

وكذا، أو لف طؾل شلء وشلء ققؾ لف أي لؾؿؼر: فسره أي فسر ما أقررت بف لقتلتك 

إلزامف بف، فنن أبك تػسقره حبس حتك يػسره لقجقب تػسقره طؾقف، فنن فسره بحؼ 

شػعة أو فسره بلقؾ مال قبؾ تػسقره، إال أن يؽذبف الؿؼر لف ويدطل جـسا آخر، أو 

 ه. ال يدطل شقئا فقبطؾ إقرار

خؿر، أو كؾب ال يؼتـك، أو بؿا ال يتؿقل، كؼشر  وإن فسر ما أقر بف مجؿال بؿقتة أو

 جقزة وحبة بر، أو رد سالم، أو تشؿقت طاصس وكحقه لؿ يؼبؾ مـف ذلؽ

 لؿخالػتف لؿؼتضك الظاهر.

ويؼبؾ مـف تػسقره بؽؾب مباح كػعف لقجقب رده، أو حد قذف، ألكف حؼ آدمل كؿا 

ال طؾؿ لل بؿا أقررت بف، حؾػ إن لؿ يصدقف الؿؼر لف وغرم  مر. وإن قال الؿؼر:
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لف أقؾ ما يؼع طؾقف االسؿ، وإن مات قبؾ تػسقره لؿ يمخذ وارثف بشلء ولق خؾػ 

تركة الحتؿال أن يؽقن الؿؼر بف حد قذف، وإن قال: لف طؾل مال، أو مال طظقؿ، 

 . أو خطقر، أو جؾقؾ وكحقه، قبؾ تػسقره بلقؾ متؿقل حتك بلم ولد

وإن قال إكسان طـ إكسان: )لف طؾل ألػ رجع يف تػسقر جـسف إلك الؿؼر ألكف أطؾؿ 

بؿا أراده )فنن فسره بجـس واحد مـ ذهب، أو فضة، أو غقرهؿا، أو فسره 

بلجـاس قبؾ مـف ذلؽ، ألن لػظف يحتؿؾف، وإن فسره بـحق كالب لؿ يؼبؾ، ولف 

أو ألػ وخؿسقن درهؿا، طؾل ألػ ودرهؿ، أو وثقب وكحقه، أو ديـار وألػ، 

أو خؿسقن وألػ درهؿ، أو ألػ إال درهؿا، فالؿجؿؾ مـ جـس الؿػسر معف، 

ولف يف هذا العبد شرك أو شركة، أو هق لل ولف، أو شركة بقـا، أو لف فقف سفؿ رجع 

يف تػسقر حصة الشريؽ إلك الؿؼر، ولف طؾل ألػ إال قؾقال يحؿؾ طؾك ما دون 

 الـصػ.

إكسان: )لف طؾل ما بقـ درهؿ وطشرة لزمف ثؿاكقة، ألن ذلؽ هق وإذا قال الؿؼر طـ 

مؼتضك لػظف. وإن قال: لف طؾل ما بقـ درهؿ إلك طشرة أو قال: لف طؾل مـ درهؿ 

إلك طشرة لزمف تسعة لعدم دخقل الغاية، وإن قال: أردت بؼقلل مـ درهؿ إلك 

الخؿسة والستة مجؿقع األطداد، أي القاحد واالثـقـ والثالثة واألربعة و طشرة

والسبعة والثؿاكقة والتسعة والعشرة، لزمف خؿسة وخؿسقن، ولف ما بقـ هذا 
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الحائط إلك هذا الحائط، ال يدخؾ الحائطان، ولف طؾل درهؿ فقق درهؿ، أو  

تحت درهؿ، أو مع درهؿ، أو فققف درهؿ، أو تحتف، أو معف درهؿ، أو قبؾف، أو 

 درهؿان لزمف درهؿان. بعده درهؿ بؾ

 قال إكسان طـ آخر: لف طؾل درهؿ، أو ديـار لزمف أحدهؿا، ويرجع يف تعققـفوإن 

 ألحد الشقئقـ، وإن قال: لف درهؿ بؾ ديـار لزماه.  "أو  "إلقف، ألن 

وإن قال الؿؼر: لف طؾل تؿر يف جراب أو قال: لف طؾل سؽقـ يف قراب أو قال لف: 

امة، أو دابة طؾقفا سرج، فص يف خاتؿ وكحقه كؾف ثقب يف مـديؾ، أو طبد طؾقف طؿ

أو زيت يف زق، ففق مؼر باألول دون الثاين، وكذا لق قال: لف طؿامة طؾك طبد، أو 

 رس مسرجة، أو سقػ يف قراب وكحقه.ف

وإن قال: لف خاتؿ فقف فص، أو سقػ بؼراب كان إقرارا هبؿا، وإن أقر لف بخاتؿ 

بؾ ققلف، وإقراره وأصؾؼ ثؿ جاءه بخاتؿ فقف فص وقال: ما أردت الػص، لؿ يؼ

بشجر، أو بشجرة لقس إقرارا بلرضفا فال يؿؾؽ غرس مؽاهنا لق ذهبت وال يؿؾؽ 

ؿؾ رب األرض قؾعفا، وإقراره بلمة لقس إقرارا بحؿؾفا، وكذا لق أقر ببستان ش

 األشجار وبشجرة شؿؾ األغصان.
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وهذا آخر ما تقسر جؿعف، واهلل أسلل أن يعؿ كػعف، ،أن يجعؾف خالصا لقجفف 

لؽريؿ وسببا لؾػقز لديف بجـات الـعقؿ، والحؿد اهلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، ا

 والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف طؾك مدى األوقات آمقـ.
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